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EDITORIAL

O advogado Gabriel Leonardos, sócio do escritório Kasznar Leonardos, especializado em propriedade intelectual, é o Personal Case desta edição. Para ele, há um abismo entre o setor privado e o setor público em
termos de gestão. O maior desafio é a melhoria da gestão pública, dominada por ineficiência, burocracia e
falta de produtividade.
Um destaque desta edição é o estudo “A Governança Corporativa e o Mercado de Capitais 2014/2015”, realizado pelo ACI Institute, da KPMG. O trabalho detalha como vêm evoluindo os processos de governança
adotados pelas companhias abertas do país.
As empresas têm mais chances de lograr êxito quando escolhem um caminho voltado para a inovação.
Isso é o que mostra o case da Termomecanica, que lidera o setor de transformação de metais não ferrosos
(cobre e suas ligas).
A inovação se destaca também na Fibracem, fabricante de cabos de fibra óptica e acessórios criada em 1993
em Pinhais (PR). A empresa tem como público-alvo pequenos provedores de internet que atuam em cidades
onde as operadoras de telecomunicações não chegam.
Foi com a adoção de um modelo inovador e individualizado de aprendizado que o Grupo Prepara tornou-se líder na área de cursos profissionalizantes, com a marca Prepara Cursos. Em 2012, a empresa iniciou um
processo de diversificação que culminou no lançamento, em janeiro passado, de duas marcas de cursos de
inglês, uma para adultos e outra para crianças.
Até meados da década passada, o Canal Rural era visto como uma emissora de TV especializada na transmissão de leilões. O case que apresentamos relata o que foi feito para transformá-la em uma empresa de
comunicação multiplataforma e mudar a percepção da audiência.
O Projeto Construção Cultural, lançado pelo Sinduscon-RS para marcar seus 65 anos de atividade, completados em 2014, teve como principal vertente a recuperação de 12 monumentos públicos em Porto Alegre,
com ampla repercussão na sociedade.
A Pimpolho, referência no segmento infantil, com mais de 10 mil pontos de venda no país, passou a produzir
vestuário para bebês no ano passado, quando completou 53 anos de atividade. A previsão da empresa é
faturar R$ 140 milhões neste ano.
Ao final, Decio Clemente conta em seus Cases&Causos o sensacional embate que teve com uma jovem
diretora de marketing de multinacional, do qual só saiu vencedor por conta de uma imprevista explosão de
fogos de artifício.
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personal case
Gabriel Leonardos

Advogado e sócio do escritório Kasznar Leonardos

É PRECISO HAVER CLAREZA
QUANTO A QUEM DECIDE
“A governança em que acreditamos é aquela em que há clareza quanto a quem decide.
Também faz parte de uma governança eficiente que as pessoas pensem ‘como dono’, e a
melhor forma para isso ocorrer é que elas sejam realmente ‘donas’ do negócio”. É o que
afirma o advogado Gabriel Leonardos, sócio do Kasznar Leonardos, escritório de advocacia
especializado em patentes, marcas, desenhos industriais, direitos autorais e demais ramos
da propriedade intelectual.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Decidi estudar Direito quando muito novo, por admiração ao meu avô Thomas Leonardos, que foi um
grande advogado e uma pessoa “larger than life”: culto, poliglota, escritor (seu best-seller foi o livro “Dona
Beija – A Feiticeira do Araxá”, com base no qual foi
feita a novela da TV Manchete), empresário (foi presidente do Conselho de Administração das Lojas Americanas por 12 anos) e presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB). Enfim, eu queria ser igual
a ele. Infelizmente, jamais trabalhamos juntos, pois
ingressei no seu escritório Momsen, Leonardos & Cia,
na filial de São Paulo, em abril de 1990, e ele faleceu
menos de um mês após. Estudei Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde me formei
em 1986. Ali, a maior influência acadêmica que recebi foi do patrono de minha turma, o grande processualista, professor José Carlos Barbosa Moreira. Fiz

uma primeira pós-graduação na Universidade Ludwig-Maximilian, de Munique, entre 1987 e 1989, onde
me mantinha com uma bolsa de pesquisa que recebi
do Instituto Max-Planck para o Direito de Patentes.
Lá, meu mentor era o Professor Friedrich-Karl Beier,
um grande nome do direito da propriedade industrial
na segunda metade do Século XX. Posteriormente,
em 1996, obtive o grau de Mestre na Universidade de
São Paulo (USP), sob orientação do querido professor
e tributarista Alcides Jorge Costa. Minha dissertação
de Mestrado, “Tributação da Transferência de Tecnologia”, foi publicada pela Editora Forense: nela, eu uni
o ramo do Direito do qual eu vinha (tributário) àquele
para o qual estava indo (a propriedade industrial).
PRIMEIRA MISSÃO PROFISSIONAL
No início de minha carreira, passei cinco anos no
escritório Ulhôa Canto, Rezende & Guerra – Advo-
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gados, onde tive o privilégio de trabalhar com
meçando a decair. Junto
Sermos de fato uma
os quatro sócios fundadores, que muito me inde outros sócios jovens,
Organização
(com
fluenciaram: doutor Gilberto de Ulhôa Canto,
e com apoio total dos
“O”
maiúsculo)
é
Condorcet Rezende, João Cordeiro Guerra e
sócios mais antigos, reeCarlos Alberto de Ulhôa Canto. Em especial,
nergizamos o escritório
o que tentamos
minha veia de advogado foi posta a descobere, poucos anos depois,
diariamente
to por João Cordeiro Guerra, e, até hoje, com
no final da década de
atingir:
um
quase 30 anos de formado, constato como tive
1990, havíamos passado
sorte de trabalhar com ele no início de minha
de 120 para 300 pessoas
escritório regido
carreira, sem dúvida uma das mentes jurídicas
na nossa organização.
por
processos
mais afiadas que já conheci. Muito cedo eu e os
Durante a década de
eficientes
e
em
colegas mais jovens recebíamos tarefas com2000, exerci diversas
plexas e muita autonomia. Os sócios estavam
funções não remuneracontínua evolução
sempre disponíveis e supervisionavam todas as
das na Câmara de Conossas tarefas, mas exigiam de nós resultados
mércio Brasil–Alemanha
e proatividade. A máxima que aprendi com o
do Rio de Janeiro, da
doutor Gilberto de Ulhôa Canto ainda hoje a repiqual fui presidente por dois mandatos e, atualmento para os jovens de meu escritório. Ele dizia: “Não
te, dela sou Presidente de Honra. Esses cargos me
quero satélites à minha volta; quero que todos do
honraram muito, até porque não tenho ascendência
escritório sejam estrelas de primeira grandeza”. Além
germânica, e sempre fui recebido com muito carinho
desses primeiros chefes, com quem convivi de 1984
por todos os alemães com quem convivi: tornei-me
a 1989, o encontro diário no escritório com meu pai,
um embaixador autonomeado em defesa do relacioTomaz Leonardos, de 1992 até a sua aposentadoria,
namento bilateral entre Brasil e Alemanha.
em 2012, certamente foi a maior influência que reFinalmente, em 2012, reestruturamos nosso negócebi. Meu pai, engenheiro civil que atuava na área de
cio devido a diferentes visões de governança entre os
patentes, administrou nosso antigo escritório, Momsócios. Resolvemos dividir o antigo escritório entre
sen, Leonardos & Cia, por muitas décadas, e seu bom
dois grupos de sócios, com a criação de duas novas
senso e cautela são sempre a minha bússola em tosociedades. Em abril de 2012, criamos o nosso escridas as decisões que tomamos.
tório atual, Kasznar Leonardos. Éramos na nossa nova
sociedade 15 dos anteriores 19 sócios do Momsen,
DESAFIOS SUPERADOS
Leonardos, além de termos recebido na nossa nova
Em 1990, aos 25 anos, ingressei no Momsen, Leoempresa 185 dos 210 empregados do escritório antinardos & Cia, na cidade de São Paulo, onde fiquei
go. Naquela ocasião, o maior desafio era tranquilizar
sozinho como responsável pelo atendimento a um
a clientela de que a qualidade dos nossos serviços
grande número de clientes, com total independênnão seria afetada. Os primeiros dois anos foram muicia em relação ao escritório central, na época, no Rio
to trabalhosos, com inúmeras viagens para contatos
de Janeiro. Sentia falta de colegas com quem trocar
com clientes, e, graças ao esforço de todos os nosideias e de advogados mais experientes que revisassos colaboradores, os resultados foram excelentes.
sem meus trabalhos. Lá fiquei por três anos, e esse período me deu muita experiência e autoconfiança para
ORGANIZAÇÃO, GOVERNANÇA
poder me desenvolver profissionalmente. No fim de
E RECURSOS HUMANOS
1992 tornei-me sócio do escritório, com o desafio de
Sermos de fato uma Organização (com “O” maiúsmodernizar uma estrutura antiga, ainda prestigiosa à
culo) é o que tentamos diariamente atingir: um esépoca (o escritório foi fundado em 1919), mas cocritório regido por processos eficientes e em contí-
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nua evolução, no qual imperam as melhores práticas,
entre as quais posso mencionar a ética, a excelência
na prestação de serviços e a meritocracia. A governança em que acreditamos é aquela em que há clareza quanto a quem decide (em nosso escritório, a
instância máxima é um Conselho Diretor, composto
de seis membros votantes e um não votante), havendo, simultaneamente, foros para que todos possam
participar nas decisões do negócio, seja apenas dando sugestões ou também tendo atribuições decisórias dentro de determinadas instâncias. Também faz
parte de uma governança eficiente que as pessoas
pensem “como dono”, e a melhor forma para isso
ocorrer é que elas sejam realmente “donas” do negócio. Para tanto, todos os sócios têm uma participação
real do capital, e todos os empregados recebem uma
participação nos resultados.
INFLUÊNCIAS NO MANAGEMENT
Não tenho nenhuma pretensão de ter qualquer
conhecimento profundo na área de management,
mas todos os livros que li a respeito do tema sempre
me ajudaram, de uma forma ou outra. Dentre eles,
aqueles de que sempre me lembro são os do Ricardo Semler e os relatos da trajetória de Jorge Paulo
Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles. Aliás, quando
meu avô deixou a Presidência do Conselho das Lojas Americanas, ao fim de seu terceiro mandato, para
ser substituído por Beto Sicupira, eu era garoto (tinha apenas 17 anos, creio) e escutei impressionado o
discurso humanista de meu avô, sempre boníssimo,
no qual ele apelava que os novos controladores preservassem os empregos da companhia. Na prática,
logo após a sucessão, o choque de gestão feito pelo
grupo Garantia implicou o corte de milhares de empregos em alguns meses. Contudo, em poucos anos,
a empresa estava mais saudável, cresceu, e o número de empregados rapidamente tornou-se maior do
que antes. Para mim, ficou a lição de que não há nada
mais humanista do que ter um negócio eficiente, pois
essa é a melhor forma de se criar mais empregos.
PASSOS SEGUINTES
Como somos especializados em patentes, mar-

cas, desenhos industriais, direitos autorais e demais
ramos da propriedade intelectual, o nosso futuro tem
duas vertentes: a primeira é a manutenção da nossa
clientela, com atendimento e qualidade que nos distingue há tantas décadas. Nesse ponto, há vários desafios relevantes, como a depreciação de honorários
decorrente da comoditização de alguns dos serviços
que prestamos, bem como o aumento do número
de concorrentes, mas a continuidade do nosso êxito
depende apenas de nós. A segunda vertente que influencia o nosso crescimento é o tamanho do mercado brasileiro, que ainda é infimamente pequeno, e,
neste aspecto, pouco podemos fazer além de nossa
atuação constante junto a diversas entidades e órgãos governamentais, a fim de sensibilizar as elites de
comando do país para a importância do desenvolvimento do sistema de patentes nacional. O Brasil é a
sétima economia do mundo (em tamanho do PIB) e
o 25º país de onde se originam patentes internacionais. Há cerca de 32 mil pedidos de patentes sendo
depositados (i.e., protocolados) anualmente no Brasil; e 85% desses são de titularidade de empresas estrangeiras. Um pedido de patente demora, em média,
12 anos para ser examinado pelo Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI), ou seja, esse é o prazo médio entre a data de protocolo e a data da concessão da patente.
EXPANSÃO DO ESCRITÓRIO
O trabalho do especialista em propriedade intelectual é um trabalho de formiguinha: todo dia temos de
desempenhar múltiplas tarefas, “de sol a sol”. Nosso
sucesso decorre, em primeiro lugar, do esforço cotidiano para atender a clientela, mantermo-nos atualizados tecnicamente, driblar a burocracia nacional,
negociar preços, enfim, nada diferente da imensa
maioria dos negócios no Brasil. Um desafio específico que temos é o de integração de uma equipe multidisciplinar, que reúne técnicos das mais variadas especialidades (farmacêuticos, engenheiros de diversas
especialidades – civil, aeronáutico, mecânico, químico –, médicos, biotecnólogos etc.), os quais atuam
de forma autônoma no processamento de pedidos
de patente perante o INPI e também assessoram os
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advogados em processos judiciais relativos a patentes. A reunião de integrantes dessas diversas “tribos” é
um elemento que enriquece muito a nossa experiência profissional, mas traz consigo também a necessidade constante de adaptações aos enfoques diferentes que uns e outros trazem para a análise de todas
as questões, tanto as relativas aos clientes, como as
que dizem respeito ao funcionamento interno do escritório. Como meu pai é engenheiro civil, acostumei-me com essas diferenças, o que facilita muito a
minha convivência com os colegas das diversas áreas
técnicas. Com a “casa arrumada”, ampliamos nossos
escritórios do Rio de Janeiro e de São Paulo, e há
pouco mais de dois anos abrimos um escritório em
Porto Alegre. Futuramente, dependendo da demanda de mercado, podemos vir a abrir novos escritórios
em outras cidades.
RESULTADOS OBTIDOS
Desde 1º de maio de 2012, data da nossa “refundação” em uma nova sociedade a que demos o
nome de Kasznar Leonardos, já conseguimos melhorar substancialmente os resultados do escritório.
No entanto, mais importante do que os lucros é a
nossa percepção de que construímos um lugar alegre para se trabalhar, em que os sócios e todos os
colaboradores têm satisfação de cooperar uns com
os outros. Estamos, atualmente, em 1º lugar no ranking de todas as publicações relevantes nacionais e
internacionais, entre as quais posso mencionar as
que provavelmente são as três mais respeitadas para
a propriedade intelectual: Chambers Global, World
Trademark Review e Análise Advocacia.
MODELO DE GESTÃO
Nosso modelo de gestão está em permanente
evolução. Atualmente, como já mencionei, temos
um Conselho Diretor composto por sete do total
de 14 sócios, sendo que o membro não votante do
Conselho Diretor é o nosso sócio-administrador, que
não está diretamente envolvido na nossa atividade-fim, mas, sim, dedica 100% de seu tempo à adminis-

tração. Ele é ouvido e opina em todas as decisões do
Conselho, mas, como não vota, cabendo-lhe apenas
implementar as decisões, fica imune à eventual insatisfação do membro que eventualmente não for vencedor em alguma votação. A rigor, muito raramente
temos votações divididas: como todos somos comprometidos com as melhores práticas, após debates
em algumas reuniões (temos uma por mês) costuma ficar claro para todos qual é o melhor caminho a
seguir. Como já trabalhamos juntos há muito tempo
(muitos de nós já estamos juntos há mais de 20 anos),
e todos os sócios se escolheram mutuamente em
2012, temos, atualmente, a feliz circunstância de nos
conhecermos bem e nos respeitarmos, e sabemos
que precisamos criar sistemas para que esse mesmo
espírito prevaleça com os novos sócios que ingressarão na sociedade. Como disse o nosso conselheiro
e querido amigo, o grande advogado José Roberto
Castro Neves (do escritório Ferro, Castro Neves, Daltro & Gomide), “o bom sócio é o que lhe protege de
você mesmo”.
TENDÊNCIAS DO MANAGEMENT NO BRASIL
Como advogado na área empresarial, vejo dois
mundos: o das sociedades de advogados e dos
clientes. Quanto aos primeiros, a imensa maioria das
sociedades ainda é pequena ou familiar e pretende
assim continuar, por diversas razões. Vejo poucas sociedades de advogados com uma visão dinâmica e
moderna para se tornar uma verdadeira organização
de prestação de serviços. No mundo empresarial, por
seu turno, percebo que o Brasil de hoje enfrenta um
abismo entre o setor privado e o setor público: enquanto o setor privado nacional adota ferramentas
de excelência de gestão que nada deixam a dever às
empresas mais dinâmicas dos Estados Unidos, Europa e Ásia, o setor público, por sua vez, continua dominado pela ineficiência, burocracia e falta de produtividade. Como o setor estatal continuará a ter uma
posição relevante no Brasil por todo o futuro previsível, entendo que o maior desafio que temos por aqui
é o de melhoria da gestão pública.
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Quando tradição e
caminham lado a la
Quem sai ganhando
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ESPECIAL KPMG
Clara Cardoso

A GOVERNANÇA CORPORATIVA
E O MERCADO DE CAPITAIS
Em sua nona edição, o estudo “A Governança Corporativa e o Mercado de Capitais 2014/2015”,
do ACI Institute da KPMG, traz um panorama atual das empresas abertas, com base nos seus
Formulários de Referência. A publicação anual é resultado do contínuo acompanhamento que
o ACI Institute realiza sobre o desenvolvimento das boas práticas de governança corporativa
no Brasil, incluindo ferramentas para análise e controle do seu desenvolvimento nas empresas
e no país.

O estudo da KPMG no Brasil entra em seu quinto
ano de realização com base nos Formulários de Referência das companhias listadas – e no seu nono
ano considerando as edições anteriores à Instrução
CVM nº 480, as quais eram baseadas substancialmente nos Relatórios Anuais, e anteriormente nos
relatórios 20-F, exclusivos das empresas brasileiras
abertas nos Estados Unidos.
Nesta edição, é nítida a consolidação da busca por
parte das empresas pelo cumprimento das exigências regulatórias, refletindo o cuidado contínuo com
que os administradores têm tratado o tema. A cada
ano, fica mais evidente o grau de responsabilidade
em sua atividade, seja pela atuação e muitas vezes
punição pelos órgãos reguladores, seja pela pressão
dos acionistas, ou pelo alto grau de escrutínio pelos
stakeholders.
De um modo geral, o estudo mostra um número crescente de empresas em busca do aprimora-

mento das boas práticas de governança, alinhado
à preocupação da boa performance financeira e
operacional, como forma de demonstrar a otimização do seu valor e a contribuição para a sua perenidade.
Os dados do estudo foram apurados com base em
235 Formulários de Referência, e sua estrutura mantém-se dividida em quatro grupos: Novo Mercado,
com 132 empresas; Nível 2, com 22 empresas; Nível
1, com 31 empresas; e Tradicional, com as 50 empresas sem nível de diferenciação de governança, e
que tiveram o maior volume de negociações no ano.
Duas empresas do Novo Mercado estavam em processo de recuperação judicial, razão pela qual seus
dados não foram computados.
Lembramos das possíveis limitações metodológicas em relação aos resultados apresentados. O estudo se propõe a coletar as informações disponíveis
nos Formulários de Referência, sem o objetivo de
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Tabela 1

Perfil das empresas analisadas
Novo mercado

Nível 2

Nível 1

Tradicional

Receita líquida média
(R$ milhões)

R$ 4.989

R$ 6.108

R$ 19.741

R$ 11.144

Principais setores de
atuação

Consumo;
Construção e Transporte

Financeiro;
Utilidade Pública;
Consumo

Materiais Básicos;
Financeiro

Consumo;
Financeiro

Principal tipo de
estrutura de propriedade

Compartilhado;
Familiar

Compartilhado;
Familiar

Familiar;
Compartilhado;
Estatal

Compartilhado;
Familiar

52%

91%

84%

73%

132

22

31

50 mais negociadas

Controle majoritário ou
compartilhado
Número de empresas
analisadas
gráfico 1

Porcentagem de empresas em que os cargos de Presidente
executivo (ceo) e presidente do conselho de administração
(chairman) são ocupados por pessoas diferentes
2014

Novo
Mercado

2013
2012
2011
2010
2014

76%
78%
78%

85%

98%

100%
95%
95%

como esses serem exceção,
consideramos o estudo
um importante instrumento para a compreensão de
como vêm evoluindo as
estruturas e processos de
governança adotados pelas
companhias abertas do país.

CEO X CHAIRMAN
Seguindo as diversas
2012
N2
mudanças
nos níveis dife2011
76%
2010
74%
renciados de governança,
em 2014 chegou ao fim o
2014
97%
2013
prazo de três anos para as
97%
2012
N1
94%
empresas dos níveis dife2011
85%
renciados passarem a aten2010
88%
der à exigência de vedação
2014
56%
à acumulação de cargos de
2013
67%
presidente do Conselho de
Tradicional 2012
68%
2011
Administração (chairman)
69%
2010
62%
e de diretor-presidente ou
principal executivo da cominterpretar a veracidade desses dados. Dessa forma,
panhia (CEO) por uma mesma pessoa.
identificamos novamente neste ano que muitas das
Assim, o estudo traça um pequeno históripráticas de governança das empresas não foram dico mostrando a evolução desse item nos últimos
vulgadas — mesmo sendo obrigatórias, em alguns
anos até os dias atuais. Somente duas empresas
casos — podendo caracterizar a falta de uma estrudo Novo Mercado e uma no Nível 1 apresentaram
tura processual para coleta, resumo e apresentação
uma mesma pessoa atuando nas mesmas posições,
dessas informações. Mesmo diante disso, e por casos
demonstrando que a maioria das empresas nos ní2013
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gráfico 2

Conselho de Administração
Quantidade de membros no Conselho de Administração

2014

2013

Novo Mercado 8,9 N2

7,4

N1

8,5

Tradicional

7,4

6,5

2014
Novo Mercado

8,4

9,2
7,0

2013
N2

N1

Tradicional

Porcentagem de mulheres nos Conselhos de Administração

6%

7%

6%

6%

5%

2014
Novo Mercado

6%

7%

5%
2013

N2

6%

8%

7%

N1

Tradicional

6%

8%

7%
5%

5%

veis diferenciados se anteciparam ao prazo e providenciaram esta separação. À época da coleta dos
2014
dados, as três empresas
apresentaram pedido de
waiver para a BM&FBovespa.

nistração, totalizando 82 empresas, que somam 107
conselheiras.
2013 externos apresentou
O número de conselheiros
pequena queda no Nível 2 e no Tradicional, mas
Novo Mercado
N2
N1
Tradicional
mantém-se de forma relevante na composição do
Conselho de Administração
conselho. Com relação à quantidade de conselheiros
Outro tema analisado anualmente pelo estudo, o
independentes, todos os segmentos apresentaram
número de membros que compõem o Conselho de
aumento em relação ao ano anterior. Das 235 emAdministração, mostra que a média de 7,5 membros
presas analisadas no estudo, 26 têm um conselheiro
por Conselho se mantém bastante próxima ao consindependente como presidente do Conselho de Adtatado no ano anterior. O segmento com a maior
ministração (17 no Novo Mercado, 4 no N2, 1 no N1
quantidade de conselheiros por empresa é o Nível 1.
e 4 no Tradicional).
Na nona edição, o levantamento indica ainda outro
dado importante:
15 empresas passaram a ter a
LEI ANTICORRUPÇÃO
governanca_corporativa_2014_2.indd
9
24/10/2014
participação de mulheres nos Conselhos de AdmiDe modo geral, a entrada em vigor da Lei Anticor-

18:31:59
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gráfico 3

Composição do Conselho de Administração
Conselheiros
Externos

Novo
Mercado
N2
N1
Tradicional

2014
2013
2014
2013

Conselheiros
Independentes

58%
56%
57%
60%
79%
79%

2014
2013
2014
2013

69%
73%

Conselheiros que também
são Diretores

35%
34%

7%
10%

33%
30%

10%
10%
9%
10%

12%
11%

19%
18%

12%
9%

gráfico 4

Porcentagem de empresas que divulgam um Código de Ética e Conduta publicamente
2014

Novo
Mercado

2013

88%

2012

57%
58%

2011
2010

100%
100%
100%

2014
2013

N2

2012
2011

55%

2010

61%

100%
100%
94%

2014
2013

N1

2012

74%

2011
2010
2014
2013

Tradicional

2012
2011
2010

44%
44%

54%
56%
60%

100%
100%

80%
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gráfico 5

Empresas que divulgam um Relatório de
Sustentabilidade ou Integrado, ou explicam por
que não o fazem, em 2014
Novo
Mercado

46%

83%
59%

N2

74%

N1
Tradicional

91%

32%

66%

Empresas que divulgam relatório de Sustentabilidade ou Integrado
Empresas que divulgam relatório ou apresentam justificativa

90%

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
No ano de 2013, as empresas brasileiras passaram a ser obrigadas a dispor de
um Código de Ética e Conduta, que deve
ser publicado e divulgado. Em face a essa
mudança imposta a todas as organizações listadas nos níveis diferenciados da
BM&FBovespa, esta edição do estudo traz
também uma linha evolutiva analisando
o desenvolvimento do tópico no último
quinquênio.

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE OU INTEGRADO
A partir de 2014, passamos a analisar o
percentual de empresas que informam no
Formulário de Referência se publicam um
Relatório de Sustentabilidade ou Integrado, ou justificam porque não o fazem, respondendo à recomendação lançada pela BM&FBovespa em 2011 em
parceria com a GRI – Global Reporting Initiative.
Seu objetivo é facilitar o acesso do mercado – especialmente investidores e analistas – a informações
não financeiras, por reconhecer que elas têm influência crescente sobre as decisões de investimen-

rupção, em janeiro de 2014, obrigou as empresas a reformularem suas políticas e procedimentos, de modo
a ficarem em conformidade com a nova legislação.
A nova lei responsabiliza e passa a permitir a
punição de empresas envolvidas em atos de corrupção contra a administração pública nacional ou
estrangeira. A existência de um Comitê de Auditoria atuando de forma eficaz
e alinhada com o Conselho
gráfico 6
de Administração e o ConOs comitês mais frequentes nas empresas
selho Fiscal, uma estrutura
Total
adequada de gerenciamen2014
to de riscos, de compliance
Auditoria
2013
e de auditoria interna, um
ambiente efetivo de con2014
58
troles internos, incluindo as
Remuneração
2013
questões de ética e conduta
59
e de canal de denúncias, são
2014
56
Finanças/
elementos das boas prátiInvestimentos
2013
50
cas de governança que, se
atuando de forma efetiva e
2014
55
Recursos
integrada, mitigam os ris2013
Humanos
48
cos de perdas, fraudes ou do
não atendimento às diversas
2014
45
legislações, incluindo a Lei
Riscos
2013
37
Anticorrupção.

103
95
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gráfico 7

Porcentagem de empresas
que possuem Comitê de Auditoria

50%

64%

35%

24%

2014

Novo Mercado

44%

N2

62%

N1

Tradicional

26%

38%

2013

mais elevado de empresas que
divulgam a existência de um
Relatório de Sustentabilidade
ou Integrado. Mais da metade
delas diz publicar um documento desse tipo, demonstrando um grau mais elevado
de transparência sobre suas
práticas de gestão de riscos, e
de oportunidades, relacionados a fatores socioambientais.
No segmento Tradicional,
por outro lado, um número relevante de empresas (34% do
total) não atende à política “relate ou explique” e apenas 32%
delas afirmam publicar esse
tipo de relatório.

gráfico 8

porcentagem de empresas que
possuem o Conselho Fiscal instalado

50%

64%

35%

8%

9%

19%

2014

2014

2013

Novo Mercado

44%

N2

62%

Novo Mercado

5%

N1

38%
N2

10%

N1

22%

2013
to. Ao mesmo tempo, a iniciativa visa a educar a parcela do mercado que ainda não considera questões
ambientais, sociais e de governança corporativa nas
suas avaliações.
Entre os níveis diferenciados, aproximadamente 70% das empresas seguem a recomendação da
BM&FBovespa. O Nível 1 se destaca pelo percentual

8%

9%

19%

COMITÊS DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO
Com o crescimento desde
o ano anterior no número de
24%
Comitês de Auditoria (de 95
para 103), Comitê de Riscos
(de 37 para 45), Comitê de Recursos Humanos (de 48 para
8%
55) e Comitê de Finanças/Investimentos (de 50 para 56), o
Tradicional
estudo apontou preocupação
26%
das empresas de capital aberto
em fortalecer seus comitês e
distribuir alguns assuntos com
Tradicional
o objetivo de avaliar as ques12%
tões com maior profundidade
por grupos mais qualificados e,
dessa forma, dar suporte à decisão final pelo Conselho de Administração.
As análises foram realizadas com 235 empresas divididas em quatro segmentos: Novo Mercado com
132 empresas, Nível 2 com 22 empresas, Nível 1 com
31 empresas e Tradicional com as 50 empresas com
maior volume de negociações. As 235 empresas do
estudo mencionaram ter um total de 564 comitês.

8%
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gráfico 9

Empresas que possuem uma área específica dentro de sua
estrutura organizacional destinada ao controle do gerenciamento dos riscos

2014

39%

Novo Mercado

35%

57%

60%

N2

N1

55%

63%

29%

Tradicional

33%

2013
gráfico 10

Porcentagem de empresas que contratam seguro D&O para seus administradores ou
preveem outra forma de reembolso de despesas de processos administrativos ou
judiciais decorrentes do exercício de suas funções

2014

95%

Novo Mercado

92%

91%

77%

N2

N1

86%

66%

2013

57%

Tradicional

57%
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gráfico 11

Tipo de estrutura de propriedade da empresa

48%

9%

19%
Novo
Mercado

36%

15%
4%

23%

N2
36%

3%

7%
16%

16%

27%

24%

10%
N1
23%

Compartilhado

15%
10%

35%

Familiar

Comitê de Auditoria
Enquanto o Novo Mercado e Nível 2 apresentaram
aumento na porcentagem de empresas que possuem
Comitê de Auditoria, o Nível 1 manteve-se com 11
empresas. Quatro empresas (1 no Nível 1 e 3 no Novo
Mercado) informaram que seu Conselho Fiscal atua
como Comitê de Auditoria, mesmo considerando as
diferentes funções e atividades de acordo com a Lei
das S/A.
Conselho Fiscal
Das 149 empresas com Conselho Fiscal instalado,
o segmento que apresentou aumento mais significativo foi o Novo Mercado, que passou a ter 80 empresas em 2014, em comparação às 72 em 2013.
Gerenciamento de Riscos
Para levantamento dessa informação, considera-

Estatal

Tradicional

Estrangeiro

24%

Pulverizado

mos as seguintes estruturas como área de gerenciamento de riscos: Diretoria de Riscos, Gerência de
Riscos, Comitê de Riscos ou nomenclaturas similares. O maior percentual continua sendo no Nível 1,
em que 18 das 31 empresas do segmento informam
possuir uma área específica para gerenciamento de
riscos.
SEGURO D&O
(DIRECTORS & OFFICERS)
Assim como no ano anterior, tanto o número de
empresas que contratam seguro D&O quanto os valores contratados apresentaram aumento, com exceção do valor médio segurado no segmento Tradicional. Essa tendência está em linha com o crescente
aumento na preocupação das responsabilidades dos
administradores das empresas perante os seus acionistas e órgãos reguladores.
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gráfico 12

1%

SETORES DE ATUAÇÃO DAS EMPRESAS
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gráfico 13

Empresas do Estudo

1

1

3

Maranhão

Amazonas

Ceará

Rio Grande
do Norte

1
1

Pernambuco
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Bahia
5
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Federal
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Minas
Gerais

128

São Paulo

40

2

Espírito
Santo

Rio de Janeiro
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Paraná
12
14
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Rio
Grande
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NOVO MERCADO

• Aliansce Shopping Centers
• ALL - América Latina Logística
• Anhanguera Educacional Participações
• Arezzo Indústria e Comércio
• Arteris
• Autometal
• B2W - Companhia Digital
• Banco do Brasil
• BB Seguridade Participações

• Bematech
• BHG - Brazil Hospitality Group
• Biosev
• BM&F Bovespa - Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros
• BR Malls Participações
• BR Properties
• Brasil Brokers Participações
• Brasil Insurance Participações e Administração
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• Brasil Pharma
• Brasilagro - Cia. Brasileira de Propriedades Agrícolas
• BRF - Brasil Foods
• Brookfield Incorporações
• CCX Carvão da Colômbia
• CETIP - Balcão Organizado de Ativos e Derivados
• Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
- SABESP
• Cia. de Saneamento de Minas Gerais - COPASA
• Cia. Hering
• Cia. Providência Indústria e Comércio
• Cielo
• Companhia de Concessões Rodoviárias - CCR
• Companhia de Locação das Américas
• Cosan Indústria e Comércio
• CPFL Energia
• CPFL Energias Renováveis
• CR2 - Empreendimentos Imobiliários
• Cremer
• CSU Cardsystem
• CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens
• Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações
• Cyrela Commercial Properties - CCP
• Diagnósticos da América
• Direcional Engenharia
• Duratex
• EcoRodovias Infraestrutura e Logística
• EDP - Energias do Brasil
• Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica
• Eneva
• Equatorial Energia
• Estácio Participações
• Eternit
• Even Construtora e Incorporadora
• EZ TEC Empreendimentos e Participações
• Fertilizantes Heringer
• Fíbria Celulose
• Fleury
• Gaec Educação
• Gafisa
• General Shopping Brasil
• Grendene
• Helbor Empreendimentos
• HRT Participações em Petróleo
• Hypermarcas
• Ideiasnet
• Iguatemi Empresa de Shopping Centers
• Indústrias Romi
• International Meal Company Holdings
• Iochpe Maxion

• JBS
• JHSF Participações
• Júlio Simões Logística - JSL
• Kroton Educacional
• Light
• LINX
• Localiza Rent a Car
• Log-In Logística Intermodal
• Lojas Renner
• LPS Brasil - Consultoria de Imóveis - Lopes Brasil
• Lupatech
• M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos
• Magazine Luiza
• Magnesita Refratários
• Mahle Metal Leve
• Marfrig Global Foods
• Marisa Lojas
• Metalfrio Solutions
• Mills Estruturas e Serviços de Engenharia
• Minerva
• MMX Mineração e Metálicos
• MRV Engenharia e Participações
• Multiplus
• Natura Cosméticos
• Odontoprev
• Paranapanema
• PDG Realty Empreendimentos e Participações
• Porto Seguro
• Portobello
• Positivo Informática
• Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos
• Prumo Logística
• QGEP Participações
• Qualicorp
• Raia Drogasil
• Renar Maçãs
• Restoque Comércio e Confecções de Roupas
• Rodobens Negócios Imobiliários
• Rossi Residencial
• São Carlos Empreendimentos e Participações
• São Martinho
• Ser Educacional
• SLC Agrícola
• Smiles
• Sonae Sierra Brasil
• Springs Global Participações
• T4F - Time For Fun Entretenimento
• Tarpon Investimentos
• Technos
• Tecnisa
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• Tegma Gestão Logística
• Tempo Participações
• Tereos Internacional
• Tim Participações
• Totvs
• TPI - Triunfo Participações e Investimentos
• Tractebel Energia
• Trisul
• Tupy

• Ultrapar Participações
• Unicasa Indústria de Móveis
• VALID Soluções e Serviços de Segurança em Meios
de Pagamento e Identificação
• Vanguarda Agro
• Vigor Alimentos
• Viver Incorporadora e Construtora
• Weg

NÍVEL 2

• Abril Educação
• Alupar Investimentos
• Banco ABC Brasil
• Banco Daycoval
• Banco Indusval
• Banco Pine
• Banco Santander (Brasil)
• Banco Sofisa
• Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC
• Contax Participações
• Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo

• Forjas Taurus
• Gol Linhas Aéreas Inteligentes
• Klabin
• Marcopolo
• Multiplan Empreendimentos Imobiliários
• Renova Energia
• Santos Brasil Participações
• Saraiva Livreiros Editores
• Sul América
• Transmissora Aliança de Energia Elétrica - TAESA
• Via Varejo

NÍVEL 1

• Alpargatas
• Banco Bradesco
• Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Banrisul
• Banco Industrial e Comercial - BICBANCO
• Banco Panamericano
• Bradespar
• Braskem
• Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
• Cia. Brasileira de Distribuição - Grupo Pão de Açúcar
• Cia. de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira
• Cia. Energética de Minas Gerais - Cemig
• Cia. Energética de São Paulo - CESP
• Cia. Estadual de Distribuição de Energia Elétrica –
CEEE-D
• Cia. Estadual de Geração e Transmissão de Energia
Elétrica - CEEE-GT
• Cia. Ferro Ligas Bahia - FERBASA

• Cia. Paranaense de Energia - Copel
• CTEEP - Cia. de Transmissão de Energia Elétrica
Paulista
• Eucatex Indústria e Comércio
• Fras-le
• Gerdau
• Inepar Indústria e Construções
• Itaú Unibanco Holding
• Itaúsa - Investimentos Itaú
• Mangels Industrial
• Metalúrgica Gerdau
• Oi
• Paraná Banco
• Randon Implementos e Participações
• Suzano Papel e Celulose
• Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais - Usiminas
• Vale
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TRADICIONAL

• AES Tietê
• Banestes - Banco do Estado do Espírito Santo
• Battistella Administração e Participações
• Brasmotor
• BTG Pactual Participations Ltd
• Cia. de Bebidas das Américas - Ambev
• Cia. de Gás de São Paulo - Comgás
• Cia. de Saneamento do Paraná - Sanepar
• Cia. de Tecidos Norte de Minas - Coteminas
• Cia. Energética do Ceará - Coelce
• Cia. Siderúrgica Nacional - Sid Nacional - CSN
• Construtora Lix da Cunha
• Cosan Limited
• Dimed - Distribuidora de Medicamentos
• Dufry A.G.
• Energisa
• Financeira Alfa
• GP Investments Ltd
• Grazziotin
• Guararapes Confecções
• Haga Indústria e Comércio
• Hércules - Fábrica de Talheres
• Hotéis Othon
• Indústrias José Batista Duarte
• Inepar Telecomunicações

O ACI INSTITUTE
Uma iniciativa independente
patrocinada pela KPMG

Lançado em 1999 nos Estados Unidos e em 2004
no Brasil, o ACI – Audit Committee Institute – promove a troca de informações e o desenvolvimento das
boas práticas de governança corporativa. É um importante fórum de discussão, que dissemina informações
relevantes aos membros de Comitês de Auditoria, de
Conselhos Fiscais e de Conselhos de Administração
das organizações, permitindo o aprimoramento das
percepções sobre suas responsabilidades e atividades,
fortalecendo sua forma de atuação.

Clara Cardoso é gerente do ACI Institute no Brasil

• Jereissati Participações
• Kepler Weber
• LATAM Airlines
• Lojas Americanas
• M&G Poliéster
• Manufatura de Brinquedos Estrela
• Metalgráfica Iguaçu
• Metisa Metalúrgica Timboense
• Minupar Participações
• Mundial - Produtos de Consumo
• Net Serviços de Comunicação
• Petróleo Brasileiro - Petrobras
• Plascar Participações Industriais
• RJCP Equity
• Schulz
• Souza Cruz
• Tec Toy
• Telecomunicações Brasileiras - Telebras
• Telefônica Brasil
• Unipar Carbocloro
• Vulcabras
• Wetzel
• Whirlpool
• Wilson Sons Limited
• WLM - Indústria e Comércio

O ACI promove mesas de debates, realiza pesquisas e publica informações, cumprindo sua missão
por meio da aprendizagem contínua. Entre os temas abordados nos fóruns do ACI destacam-se as
atividades e a eficácia dos Comitês de Auditoria, dos
Conselhos Fiscais e dos Conselhos de Administração; o gerenciamento de riscos; as boas práticas de
governança em empresas familiares; como as boas
práticas são avaliadas pelas agências de rating e pelas
instituições financeiras; as IFRS e a Lei nº 11.638; a
responsabilidade civil dos administradores e o D&O;
entre outros. Para conhecer melhor o ACI, acesse o
link www.kpmg.com.br/aci
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TERMOMECANICA
Regina Celi Venâncio

LIDERANÇA COM
BASE EM INOVAÇÃO
A Termomecanica, sediada em São Bernardo do Campo (SP), mantém-se, 73 anos após o início
de suas atividades, entre as maiores indústrias brasileiras, liderando o setor de transformação
de metais não ferrosos (cobre e suas ligas). A empresa preserva algumas premissas essenciais,
que a levaram ao sucesso: inovação, oferta de produtos de valor agregado e procura pela
autossuficiência.

O setor industrial brasileiro, por uma combinação
de fatores, como momentos econômicos adversos,
políticas setoriais frágeis, infraestrutura deficiente e
concorrência internacional acirrada, enfrenta uma
série de dificuldades. A pergunta é, diante dessa
complexidade, como uma indústria nacional pode
manter-se competitiva e rentável, fabricar produtos avançados a custos menores e ainda aumentar a
produtividade? Sabemos que não existe uma fórmula
única e pronta, cada caso é um caso. Mas, com certeza, ao observar a trajetória da Termomecanica, é
possível verificar que as empresas têm mais chances
de lograr êxito quando escolhem um caminho voltado para a inovação.
Desde o início, a Termomecanica foi responsável
por moldar uma infinidade de peças e equipamentos,
quase sempre fruto de novas tecnologias – algumas
inovadoras –, que ajudaram a aprimorar a qualidade de produtos como refrigeradores e automóveis,
tornar eficientes sistemas de transmissão de energia
elétrica e até produzir submarinos e foguetes.
Foi assim, por exemplo, que ainda na década de
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1960 a Termomecanica desenvolveu uma liga
Em relação aos inA Termomecanica
de alumínio muito leve, porém extremamente
sumos vitais, como
está
envolvida
em
resistente, capaz de produzir tubos de alta preágua e energia, são
um
dos
projetos
cisão para os foguetes fabricados pelo Centro
poucas as indústrias
Técnico Aeroespacial, um entre tantos projetos
brasileiras que tramais avançados
realizados para a Aeronáutica do Brasil.
balharam com tanto
da
atualidade,
Podem-se destacar também contribuições
afinco para alcançar
a
construção
do
como os perfis de ligas de cobre para a Usina
independência e efide Itaipu; os cabos especiais para trólebus; os
ciência, respectivaacelerador de
tuchos para os motores Volkswagen; e as limente. Desde a inspartículas
do
gas especiais usadas na fabricação do primeiro
talação da pequena
Laboratório
Nacional
submarino genuinamente brasileiro.
fábrica que originou
Atualmente, a Termomecanica está envolo atual parque indusde Luz Síncrotron
vida em um dos projetos mais avançados da
trial, Salvador Arena
(LNLS)
e
do
Centro
atualidade, a construção do acelerador de paroptou por manter
Nacional
de
Pesquisa
tículas do Laboratório Nacional de Luz Síncrouma fonte de água
tron (LNLS), do Centro Nacional de Pesquisa
própria. Esta medida,
em Energia e
em Energia e Materiais (CNPEM), para o qual
associada a uma poMateriais
(CNPEM)
fornece ligas especiais de cobre.
lítica de reaproveitaA exemplo do seu fundador, o engenheiro
mento da água denSalvador Arena, que aceitava encomendas de
tro das fábricas, que
peças e equipamentos especiais para superar os lijá ocorre desde muitos anos, levou a empresa a uma
mites tecnológicos da ocasião, a Termomecanica foi
invejável autonomia hídrica.
especializando-se na fabricação de produtos com
A eficiência energética também é uma meta em
maior complexidade. Foi assim que construiu uma
constante aprimoramento. Para tanto, foram realidas maiores prensas do mundo, com sete toneladas,
zados investimentos constantes, inclusive no atual
para produção ágil de chapas largas e tubos de diâmomento de crise energética. Ainda que ocorra um
metros e comprimentos maiores, a fim de atender a
racionamento de até 30% no fornecimento de enerdemanda da nascente indústria brasileira na década
gia, a Termomecanica consegue manter seu nível de
de 1950.
produção e de entrega tanto para o mercado interno
Nos dias de hoje, desafiada a competir no cenário
quanto para o externo.
internacional, a companhia acaba de realizar fortes
investimentos em uma nova fábrica de tubos e lamiINOVAR SEMPRE
nados, que suprirá as necessidades de regiões cujos
Preservando como vocação a tecnologia de ponta,
mercados são bastante exigentes, especialmente em
a Termomecanica participa do projeto de construção
indústrias como a aeroespacial e de óleo e gás.
de um acelerador de partículas do Laboratório NaPor outro lado, sempre esteve presente na Tercional de Luz Síncrotron (LNLS), do Centro Nacional
momecanica a ideia de manter independência e não
de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), como
estar sujeita a fatores externos que pudessem comfornecedora de ligas especiais de cobre.
prometer sua produção e qualidade. São emblemáA companhia, que já havia colaborado no início
ticos alguns exemplos de autossuficiência, como na
dos anos 1990 na construção da primeira fonte de
década de 1970, quando a empresa surpreendeu até
luz Síncrotron do Hemisfério Sul, está presente tamseus concorrentes ao decidir produzir o próprio PVC
bém no projeto Sirius, a máquina de terceira geração,
que revestia os cabos elétricos de sua fabricação.
que desta vez emprega como matéria-prima 98% de
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cobre e apenas 2% de aço inox, proporção inde transformação. Os
Na Termomecanica
versa à utilizada no acelerador anterior.
laminados, por exemplo,
prevalece
o
Isso porque o cobre de elevada pureza ofesão utilizados especialpressuposto:
rece altas condutividades térmica e elétrica,
mente por clientes das
necessidades fundamentais para a geração
áreas de construção civil
para atender as
da fonte de luz Síncrotron, de altíssimo brie indústria automotiva, e
necessidades
lho. Para atender as peculiaridades desse imos tubos, em instalações
dos
clientes
é
portante projeto científico, a Termomecanica
e redes de ar condiciodesenvolveu processos de produção específinado. Já os vergalhões
preciso uma oferta
cos, que a qualificaram a fornecer diretamente
especiais, fabricados com
consistente
de
ao laboratório tubos de cobre nas ligas Cobre
ligas específicas e de
produtos
de
valor
Prata Elox 0,09% (107) e Cobre Elox (102).
acordo com as necessiA participação nessa iniciativa de alta tecdades dos clientes, são
agregado
nologia, além de credenciar a Termomecanica
absorvidos pelas indúscomo fornecedora no mercado de aceleradotrias aeroespacial e de
res de partículas, viabiliza o desenvolvimento
óleo e gás.
de novos produtos e potencializa o know-how de
Essa iniciativa propiciou um crescimento de 8% na
fabricação da companhia nesse segmento. Por oubase de clientes distribuídos nos 12 países com os
tro lado, a parceria é muito produtiva também para o
quais mantemos relacionamento comercial. América
país, ainda carente em inovação tecnológica.
do Sul, América Central, América do Norte (especialEm andamento desde 2009, a construção do Sirius
mente os Estados Unidos) e Europa são os principais
está em fase final, com o início do funcionamento da
destinos desse portfólio. Além disso, de cinco anos
nova fonte de luz previsto para 2016.
para cá, quando o patamar de exportações era de
1,7%, as vendas no mercado exterior do Grupo TermoOFERTAR VALOR AGREGADO
mecanica vêm aumentando ano a ano. Em 2014, 8%
Ainda que não exista uma receita pronta para o sudo faturamento foi proveniente de exportações. Esse
cesso, na Termomecanica prevalece o pressuposto:
montante representou um crescimento de 15% em repara atender as necessidades dos clientes é preciso
lação às exportações realizadas em 2013. A meta é
uma oferta consistente de produtos de valor agreatingir um crescimento ainda maior, de 30% até 2016.
gado. Por conta disso, a empresa aposta no aprimoAinda nessa direção, procurando adicionar mais
ramento constante e na diversificação de sua linha
valor aos produtos oferecidos ao mercado, recentede produtos. A partir de 2014, focando no mercado
mente a Termomecanica adquiriu uma máquina de
internacional, passou a fabricar produtos como lamicorte, que representou um investimento de R$ 1,2
nados, tubos e vergalhões especiais, que permitiram
milhão. Com esse novo equipamento, passou a ofera projeção em mercados mais sofisticados, além de
tar produtos dentro de padrões e medidas específicas
incrementar as vendas e elevar a rentabilidade.
demandadas pelo cliente, simplificando e otimizando
Para dar esse passo, foram realizados investimenprocessos de produção das indústrias.
tos da ordem de R$ 80 milhões, em um período de
Essa nova oferta colocou a Termomecanica à
três anos, em uma nova fábrica de tubos e laminafrente da concorrência, entregando produtos didos. Tudo com o objetivo de ampliar a competitiviferenciados e exclusivos. Ao assumir uma parte do
dade diante dos principais concorrentes no exterior e
processo industrial do cliente, a companhia o auxilia
atender especificações mais restritas de clientes.
diretamente a atingir objetivos de negócio, como o
Esses tipos de materiais, denominados semielaaumento do rendimento e maior agilidade em todo
borados de cobre, são matéria-prima na indústria
o ciclo produtivo.
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Salvador Arena, um empresário inovador
Em 1920, chega ao Brasil o menino Salvador Arena, com 5 anos. A família instala-se em São Paulo, e seu
pai, o senhor Nicola, monta uma oficina mecânica onde passa a processar sucata de metais. Arena formouse engenheiro civil aos 21 anos, pela Escola Politécnica da USP, e seu primeiro emprego formal foi na Light,
onde trabalhou na implantação do sistema hidrelétrico de Cubatão. Naquele tempo, as máquinas eram todas
importadas. Quando quebrava uma peça, não havia outro jeito senão fabricar outra. Por um longo período,
Salvador Arena atuou como aquele que desenhava as peças, projetava seus detalhes e mandava fundi-las. O
resultado, muitas vezes, era melhor que o original.
Em 1942, com apenas os 200 dólares que recebera de indenização da Light, ele fundou a Termomecanica.
Naquela época, a empresa estava voltada para a produção de fornos e equipamentos para padaria. Mais
tarde, começou a fabricar fornos de revenimento, ventiladores, trefilas, fornos de fundição, prensas etc.
Em meados da década de 1950, Salvador Arena iniciou a construção da nova fábrica, no bairro Rudge
Ramos, em São Bernardo do Campo, com produção diversificada de metais não ferrosos. A época era
extremamente promissora, pois o país estava numa transição de economia agrícola para industrial.
No final da Segunda Guerra Mundial, ele aproveitou a renovação do parque industrial norte-americano e
comprou máquinas e equipamentos de segunda mão, como fornos, fresas, tornos e sua primeira extrusora,
multiplicando a capacidade de produção a custos incomparáveis, pois modificava e aperfeiçoava os
equipamentos.
GESTÃO INOVADORA
Empreendedor arrojado, Salvador Arena criou um modelo de gestão próprio, inovador e avançado para a
década de 1960, que prezava, acima de tudo, seu “valioso capital humano”. Conhecia os funcionários pelo
nome e sobrenome, bem como seus familiares, para os quais estendeu benefícios, como cestas básicas com
até 60 quilos de alimentos, atendimento médico e odontológico.
A política salarial diferenciada, uma marca da Termomecanica, foi sua criação. Tudo começou em 1948,
quando, após um esforço bem-sucedido de produção para atender um grande cliente, Salvador Arena
concedeu, espontaneamente, o primeiro prêmio por produtividade. Não havia legislação a respeito de
participação nos lucros e remuneração por produtividade, porém a prática incorporou-se à rotina da fábrica,
e sempre que havia um trabalho especial, havia um prêmio.
Mesmo antes de ser criado o 13º salário, Salvador Arena pagava um adicional no fim do ano. Com o tempo,
dependendo do desempenho anual calculado por ele mesmo, Salvador Arena distribuía a participação nos
lucros, que chegava a 14, 15 e, às vezes, 17, 18 salários no ano. Em um determinado ano, foram pagos
excepcionalmente 25 salários.
Salvador Arena concretizou a ideia de proteger os funcionários das altas taxas de juros do mercado e criou
uma Cooperativa de Crédito, com juros subsidiados, como alternativa de financiamento pessoal. Sabendo
que muitos funcionários saíam na hora do almoço para beber um pouco no boteco próximo, mandou instalar
garrafões de pinga no refeitório da empresa. Resultado: o índice de alcoolismo diminuiu, e a produção
aumentou, contrariando as previsões de muitos de seus colegas empresários.

INSIGHTCase Studies

março/abril 2015

28

Antes de falecer, em 1998, Salvador Arena havia colocado a Termomecanica em posição de destaque no setor
industrial brasileiro. A empresa havia sido classificada entre as maiores indústrias privadas do país, líder
no setor de transformação de metais não ferrosos, em produtos elaborados e semielaborados e altamente
capitalizada, com um patrimônio líquido avaliado em mais de 800 milhões de dólares.

A primeira empresa a tirar partido foi a fabricante
de máquinas agrícolas Jacto, que passou a adquirir
tubos de latão já dentro dos padrões e medidas necessários para uso em sua linha de produção. A empresa obteve, inclusive, grandes ganhos em seu processo logístico, pois as peças fornecidas passaram a
ocupar muito menos espaço no estoque.
Ainda dentro desse contexto de produtos diferenciados, a Termomecanica investiu em alta tecnologia para ingressar em mais um mercado, ofertando
produtos que utilizam uma liga com excelência em
usinabilidade. A família de vergalhões furados atende a uma demanda dos dois principais segmentos
de atuação da empresa: construção civil e mecânica e metalurgia. Os novos produtos passaram a ser
produzidos usando a liga UNS C-36000 (latão com
chumbo), além de outras com percentuais de chumbo diferentes, que também entram no portfólio de
fabricação.
O diferencial do vergalhão da Termomecanica está
na composição de sua liga e em seu processo moderno de fabricação, fatores que aumentam a usinabilidade do produto e a eficiência. Os investimentos
foram realizados principalmente na alteração estrutural dos equipamentos que sofreram um processo
de retrofit para adequação.
Também foram desenvolvidas ferramentas de alta
tecnologia na própria companhia, como a matriz e
o mandril, este último um tipo de agulha utilizada
na extrusão e trefilação para dar forma aos produtos. Desta feita, a concepção dessa linha beneficia
os clientes com produtos mais aprimorados, minimizando a produção de sucata e otimizando o transporte, além de reduzir custos.
Na visão da Termomecanica, a entrega de mais
benefícios ao mercado não deve ficar circunscrita ao
âmbito de produtos, mas estendida também a no-

vos modelos de comercialização a fim de ajudar os
clientes a agilizar seus processos de compra e reduzir
os impactos financeiros. Por conta disso, em 2014, a
empresa surpreendeu o mercado ao lançar o Portal
de Negócios B2B Termomecanica, o primeiro canal
eletrônico de vendas e relacionamento com clientes
da indústria de produtos de cobre semielaborados.
A plataforma criou a possibilidade de compras,
consultas de pedidos pendentes e faturados, visualização do extrato de matéria-prima (sucata) de forma
resumida ou detalhada, realização de cotações de
materiais, alteração de cadastro, entre outras ações,
de forma on-line, com grande agilidade e transparência.
Os clientes foram beneficiados com a possibilidade de realizar cotações de preços em tempo real,
facilidade na colocação e acompanhamento de pedidos e obtenção de extrato de matéria-prima com
as devidas posições. Em comparação com os atuais
processos, envolvendo a comunicação por e-mail e
transações EDI (Eletronic Data Interchange), uma cotação e colocação de pedido que poderia levar até
algumas horas é realizada em poucos minutos com a
nova ferramenta. Aprimoramentos continuam sendo
feitos, e em breve outras funcionalidades e benefícios ficarão disponíveis.
SER AUTOSSUFICIENTE
Todos sabem que o Brasil enfrenta hoje a maior
seca da história e sofre as consequências da falta
de investimentos no setor energético, vivendo alterações nas regras do mercado de energia, elevação
dos preços e insuficiência das redes de distribuição.
No entanto, é antiga a preocupação em relação aos
riscos de escassez energética na Temomecanica. Por
conta desse cuidado, a empresa mantém o crescimento de sua produção de forma sustentável e con-
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seguiu produzir, em 2014, mais de 80 mil toneladas.
Problemas no abastecimento de energia forçariam
a empresa a reduzir o consumo e, consequentemente, a produção, o que com certeza provocaria um
efeito dominó em quase toda a cadeia de clientes.
Por isso, optou por trabalhar de maneira preventiva.
Antecipou-se e adotou medidas para aprimorar sua
eficiência energética.
Investimentos nessa área sempre foram feitos.
Mas, em meados de 2004, a empresa decidiu ter sua
própria fonte de energia e instalou um grupo de geradores movidos a gás natural e óleo diesel. Projetada para operar em regime de paralelismo permanente com a concessionária, essa estrutura garante, em
caso de racionamento ou qualquer outro problema
externo, que as demandas internas de energia sejam
supridas.
Além disso, somente nos últimos anos, visando
cada vez mais aproximar-se da autossuficiência, investimos recursos da ordem de R$ 5 milhões. Máquinas mais modernas e eficientes foram adquiridas em
substituição a equipamentos que já apresentavam
defasagem; modificações no sistema de iluminação
de todas as plantas foram realizadas; e foram adotadas medidas e melhorias efetivas nas linhas de produção.
Atualmente, a contratação de energia é compartilhada entre as unidades da empresa, possibilitando
transferir e direcionar o montante utilizado conforme
a necessidade de cada uma delas. Além disso, cada
uma das unidades da companhia dispõe de uma subestação própria, com transformador reserva que
opera em paralelo. Este cenário viabiliza a realização
de manutenções preventivas ou emergenciais, mesmo com a fábrica em operação.
Para ter uma ideia de como o tema energia recebe atenção na Termomecanica, atualmente há uma
equipe dedicada, que atua fortemente no controle,
monitoramento e contratação dos insumos energéticos. Também desenvolvemos uma ferramenta que
permite monitorar a eficiência energética por setor
da fábrica.
Os resultados e indicadores obtidos com essa
mensuração são mensalmente discutidos e analisa-

dos em conjunto com os responsáveis de cada um
desses setores, garantindo que os investimentos realizados sejam preservados e os recursos maximizados.
Além dos investimentos, a empresa focou esforços, também com seus empregados, na conscientização do uso racional de energia, utilizando os meios
de comunicação internos e reuniões com a equipe
de produção para informar e prever cenários a enfrentar.
Todos os esforços de modernização, além de impactar nos custos da matriz energética e em menor
dependência externa, resultam na redução das perdas e desperdícios, além de maior controle e monitoramento do consumo devido a um sistema supervisório.
Do ponto de vista socioambiental, esses investimentos também têm contribuído para a redução
de descartes dos resíduos, proporcionando melhor
condição de trabalho para a equipe de manutenção
e segurança para os profissionais, graças à minimização de riscos de acidentes com pessoas, por conta
da automatização e da adoção de uma série de técnicas de proteção.
Outro ponto importante e fator de atenção dentro
da Termomecanica é a água. Assim como no caso
da energia, mesmo quando a escassez e os riscos
no abastecimento estavam bem longe de ser uma
preocupação no país, o espírito pioneiro do fundador Salvador Arena levou a empresa a adotar a sua
própria fonte de água. O reaproveitamento já vem de
anos, sempre buscando melhorar a qualidade para
ampliar a reutilização no parque fabril. A ideia era ter
independência do sistema de abastecimento público, que atualmente está comprometido por conta da
seca histórica. As medidas profiláticas também visam
evitar reflexos negativos na produção e comprometer os prazos e compromissos de entregas no caso
de um racionamento.
Somente nos últimos cinco anos, R$ 400 mil foram direcionados a medidas para ampliar a reutilização da água dentro do complexo industrial e aumentar a eficiência do sistema de abastecimento de
água. A criação de uma infraestrutura para interligar
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os banheiros da fábrica até uma central de armazenamento de água de reúso, aliada a ações para conscientização dos colaboradores, proporcionaram, em
2014, uma redução de 20% no volume consumido.
O objetivo é que este consumo seja reduzido ainda
mais ao longo de 2015.
Para isso, além da utilização da água de reúso nas
descargas dos banheiros e da instalação de tubulações específicas para o sistema de descarga, totalmente isoladas das torneiras de consumo, a Termomecanica está realizando melhorias que permitem
que a água seja reaproveitada em processos industriais que não comprometem a qualidade dos produtos, interligando alguns equipamentos a essas tubulações. Também já está em curso a elaboração de um
plano executivo de captação de águas de chuva, que
vai aumentar ainda mais o volume de reúso disponível para uso interno.
Além dessa autonomia, a Termomecanica apoia a
sua comunidade, reforçando seu compromisso social. Mesmo diante do atual cenário de crise hídrica, a companhia ainda consegue direcionar cerca de
380m3 por mês de água potável para a população em
seu entorno. Esse montante, oriundo dos poços artesianos, conta com um sistema de filtragem capaz
de garantir a qualidade da água.
MANTER OS OLHOS NO FUTURO
Inspirada no espírito inovador de Salvador Arena,
a empresa criou, em 2011, o Desafio Universitário

Regina Celi Venâncio é presidente da Termomecanica

Termomecanica. Essa iniciativa, que já teve em 2014
uma segunda edição, tem por objetivo destacar e
premiar jovens talentos, continuando a incentivar a
pesquisa e a inovação por meio de projetos de novos produtos e soluções que empreguem o cobre e
suas ligas.
Desde a sua primeira edição, o concurso contou
com a categoria ‘Soluções Inovadoras’, destinada a
universitários de graduação, superior em tecnologia
e pós-graduação. Em sua segunda edição, que teve
como tema ‘Onde tem inovação, tem cobre’, duas
novas categorias foram criadas: ‘Projetos de Pesquisa’, para pesquisadores Stricto Sensu, e ‘Salvador Arena’, destinada tanto aos estudantes da Faculdade de
Tecnologia Termomecanica como aos empregados
da Fundação Salvador Arena, da Termomecanica e
seus familiares.
O engajamento dos participantes, a qualidade e o
alto grau de criatividade dos trabalhos (de aplicações
hospitalares e objetos do cotidiano, até projetos na
área de saneamento básico) surpreenderam a comissão julgadora do concurso. Essa foi uma percepção comum, tanto em 2011 como em 2014, pois o
Desafio Universitário Termomecanica contou com
projetos de alunos e pesquisadores de instituições
de ensino de todo o país. Esse concurso tem caráter
educativo e representa, sobretudo, a grande inquietação e a inspiração que sempre motivou os profissionais da Termomecanica a manter a empresa como
a pioneira e líder em seu mercado.

NOSSAS PESQUISAS
ALIMENTAM O BRASIL

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação também garante,
por meio de estudos e pesquisas a melhoria da qualidade de
vida dos brasileiros em:
Segurança alimentar;
qualidade dos alimentos; e a
O MCTI É
produtividade das lavouras.

RESPONSÁVEL
PELA articulação de uma rede de pesquisadores e pontos focais

governamentais vinculados à tematica da Segurança Alimentar e
Nutricional – REDE SSAN UNASUL.
O programa é coordenado pelo MCTI em conjunto com a UNASUL e vai beneficiar outros países.

O QUE É?

Segurança Alimentar
Nutricional é a
realização do direito
de todos ao acesso
regular e permanente
a alimentos de
qualidade e em
quantidade suficiente.
Conheça mais essa
importante iniciativa:
mcti.gov.br
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FIBRACEM
Luiz Carlos Bitencourt

EXPANSÃO ACELERADA
COM A FIBRA ÓPTICA
Inovação e investimento em pesquisa e desenvolvimento são palavras de ordem na Fibracem,
única empresa de capital 100% nacional na fabricação de cabos de fibra óptica e acessórios,
hoje pioneira no desenvolvimento de soluções para telecomunicações. A empesa tem como
público-alvo os pequenos provedores de internet, que atuam em cidades menores, onde as
operadoras de telecomunicações não chegam.

O empreendedorismo fez com que a Fibracem,
fundada em 1993 por mim e por minha esposa Ariane Bittencourt, passasse de produtora de amostras
de cabos para uma grande empresa do segmento a
uma das maiores e mais conceituadas empresas do
setor no Brasil.
Hoje, desenvolvemos produtos de alta tecnologia, atuando em todo território nacional e América
do Sul. Com sede em Pinhais, no Paraná, a Fibracem
conta com 120 funcionários e muitos parceiros de
negócios. Nos últimos anos, buscamos distribuidores
em seis estados do Sul e Sudeste e investimos em
máquinas que aumentaram a velocidade de produção e reduziram seus custos.
Um mercado competitivo, com grandes players
internacionais, gargalos burocráticos do setor e escassez da principal matéria-prima, a fibra óptica –
sendo parte importada e outra, nacional, mas vendida sob a cotação do dólar –, faz com que ocorram
dificuldades operacionais e, muitas vezes, inviabilidade econômica. Mas as adversidades só serviram para
impulsionar nosso crescimento.
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Sou técnico em telecomunicação e trabalho
vadores. É o caso dos data
Um dos
com fibra óptica desde 1981, quando resolvi
centers, locais onde ficam
diferenciais
empreender, ao perceber que as companhias
centralizados todos os equicompetitivos
da
do setor estavam terceirizando os processos
pamentos de processamenque não eram o foco de suas atividades. A vito e armazenamento de danossa empresa
são de negócio, aliada à minha experiência, fez
dos com segurança.
é
ter
um
toda a diferença. Para acompanhar de perto os
A redução representativa
departamento
resultados, dirijo toda a produção da fábrica,
dos custos com energia elépesquiso novas tecnologias e crio ferramentas
trica, necessária para mande engenharia
e novos produtos.
ter o ambiente climatizado,
próprio,
apto
Desde o início, a empresa vem mantendo
é uma preocupação nossa.
a
atender
as
altas constantes em seu crescimento, não só
Para isso desenvolvemos os
em estrutura física, mas financeira também. O
racks, especialmente prodemandas do
faturamento da Fibracem para este ano deve
jetados para data centers,
mercado
crescer 30% em relação ao ano passado. O
que contam com passagens
motor do crescimento é o desenvolvimento de
exclusivas para cabos elénovos produtos. Além da minha atuação, uma
tricos, cabling e ópticos, de
equipe de quatro engenheiros trabalha ativamente
forma que o ar condicionado do piso elevado “escano laboratório de inovação em busca de metas ampe” o mínimo possível.
biciosas, como registrar, a cada ano, duas ou três paOs data centers possuem ainda calhas superiores
tentes de novos produtos. O segredo do nosso êxito
independentes, que permitem a passagem de cabos
é manter o mercado abastecido de inovações.
ópticos e UTP interligando os racks da mesma fileira
Um dos diferenciais competitivos da nossa em(o piso só será utilizado quando for preciso interligar
presa é ter um departamento de engenharia próuma fileira com outra), aliviando a utilização tanto do
prio, apto a atender as demandas do mercado, assim
espaço físico do piso quanto do ar condicionado, que
como antecipá-las com produtos exclusivos. A Fibraencontrará menos barreira, reduzindo o consumo de
cem cria seus próprios moldes para a fabricação dos
energia elétrica e, portanto, totalmente convergente
novos produtos. Desde 2008, a Fibracem entrou em
com as diretrizes de um data center ecológico.
um processo de padronização e adequação de norCertamente os data centers ecológicos irão se
mas e procedimentos. Foram 18 meses empregados
disseminar e evoluir rapidamente. A demanda por
para a melhoria de processos em diversos setores.
tecnologias nunca para de crescer, por isso é preciso
Certificados pela ISO 9001:2008, os produtos da Fihaver uma mudança na forma de gerenciar a energia,
bracem são homologados pela Anatel.
tanto para diminuir o desperdício e custos como para
Após 21 anos, a empresa continua sob gestão fareduzir o impacto no meio ambiente.
miliar. Sou o presidente-fundador, minha esposa e
sócia, Ariane Bitencourt, é diretora administrativa e
A EXPANSÃO DA FIBRA ÓPTICA
nossa filha, Carina Bitencourt, diretora de Marketing
Entendemos que muitas pessoas costumam pen& Qualidade.
sar que fios e cabos de cobre são mais baratos do
que a fibra óptica. Embora o uso da fibra esteja cresDE OLHO NA SUSTENTABILIDADE
cendo, geralmente a escolha dos cabos de cobre é
A Fibracem acompanha o avanço da tecnologia.
justificada por motivos financeiros e estruturais. TraPorém, consciente do impacto que as empresas pobalhamos para divulgar e explicar as qualidades da
dem trazer para o meio ambiente, está em constanfibra óptica, oferecendo qualidade ao mercado de
te busca por soluções sustentáveis e sistemas inotelecomunicações.
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Para se ter uma ideia, os cabos de cobre exinando os sinais mais ráCom a fibra
gem manutenção constante. A frequência com
pidos e estáveis. Porém,
óptica
é
possível
que acontecem roubos de cabos de cobre está
como os satélites são utique
um
sistema
em elevação no Brasil, causando manutenções
lizados há mais tempo, e
inesperadas e transtornos aos usuários. Outro
talvez pelo fato de envolde comunicação
problema é a sensibilidade causada pela raver envio de ondas para
tenha
uma
maior
diofrequência (RFI) e ondas eletromagnéticas,
o espaço, muitas pessoas
capacidade
de
além de estarem mais vulneráveis aos efeitos
acreditam que eles aindos fenômenos climáticos, principalmente os
da sejam o suprassumo
transmissão
fatores relacionados à oxidação.
das comunicações. Atualde
informação
Com a fibra óptica é possível que um sistemente, 99% das comuni(largura
de
banda)
ma de comunicação tenha uma maior capacicações entre países são
dade de transmissão de informação (largura de
entregues graças a cabos
banda). Além disso, as fibras podem transmitir
submarinos, de acordo
dados numa velocidade muito maior devido ao facom Alan Mauldin, diretor de pesquisa da consultoria
tor latência. Outro ponto é que a instalação da fibra
de telecomunicações TeleGeography.
óptica pode até ser um pouco mais cara, mas não
Enquanto as fibras ópticas transmitem os dados
necessita de manutenção. O custo-benefício acaba
em terahertz (THz), os satélites chegam somente a
sendo muito melhor.
GHz (gigahertz) de velocidade de transmissão, senA tendência é que o uso da fibra óptica aumente
do que alguns transmitem em MHz (megahertz). São
expressivamente. Em 2014, o governo federal comequestões meramente técnicas, mas que podem fazer
çou a discutir um plano para levar fibra óptica a 95%
a diferença em termos de velocidade.
dos municípios brasileiros em um horizonte de quaUm exemplo disso pode ser observado nas teletro a cinco anos.
visões. Durante uma transmissão de um telejornal, é
As fibras ópticas são imunes à radiação eletromagcomum o apresentador fazer uma pergunta a um renética (dielétricas), fazendo com que a transmissão não
pórter que está ao vivo, longe do estúdio. A imagem
sofra interferência de cabos e motores elétricos, que
passa, então, para o repórter, que demora alguns
frequentemente causam ruídos em redes com cabos
segundos até responder a pergunta. É o conhecido
de cobre. Estima-se que até 2020, com a atuação das
delay.
operadoras e dos provedores de serviços de internet
Com o uso da fibra óptica, esse delay praticamen(ISP) regionais, haverá um acréscimo considerável no
te não existe. Uma transmissão via satélite funciona
número de residências atendidas por fibra óptica.
basicamente da seguinte forma: o sinal é enviado da
As políticas públicas devem colaborar para esse
Terra e recebido pelo satélite. A seguir, é tratado pelo
crescimento. O Ministério das Comunicações disatélite e devolvido à Terra. Esse tempo de envio e
vulgou recentemente que a Telebras atenderá 426
processamento é que gera o delay, lembrando que
municípios em 23 estados e no Distrito Federal (os
um satélite pode estar a 36 mil km de distância da
pequenos e médios provedores que firmaram acordo
Terra. Como a fibra é um “link direto” e com velocicom a estatal captam o sinal e levam a conexão até
dade de transmissão muito maior, esse delay é rea casa do cidadão), além dos 4.523 municípios que
duzido drasticamente numa transmissão por fibra,
serão atendidos diretamente pelas concessionárias.
tornando-se quase nulo na maioria das transmissões.
SATÉLITE × FIBRA ÓPTICA:
COM OS PÉS NO CHÃO
A fibra óptica está revolucionando o mercado, tor-

VANTAGENS DA NOVA ERA
Além da velocidade dos sinais enviados, a fibra óptica tem outra vantagem: a qualidade de sinal. Isso
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porque é mais resistente às ações do meio, como no
caso dos satélites. Ela também gera maior dificuldade
de quebra de protocolos de transmissão. Os sinais via
satélite são mais fáceis de serem “hackeados”, como
pode ser observado na infinidade de aparelhos que
fornecem TVs grátis utilizando-se dos sinais das operadoras Sky ou Claro, por exemplo. Isso não ocorre
com a NET, pois a transmissão é por fibra.
Outro bom exemplo, que também envolve a TV
digital, acontece durante uma tempestade, quando
há grande probabilidade de o satélite ficar fora do ar,
enquanto a transmissão por fibra óptica permanece
estável.
Mais um ponto de diferença entre as duas tecnologias, é que um satélite apresenta limitação de tráfego, ao passo que as fibras ópticas estão sendo instaladas em frequências cada vez mais altas. Enquanto
o satélite estagnou no máximo a GHz, a informação
via fibra óptica é transportada de um lugar ao outro à
velocidade da luz (aproximadamente 300 mil km/s).
Baseado nessas vantagens, a utilização de satélites
será cada vez menor, salvo exceções em que a relação custo-benefício não é vantajosa para utilização
de fibras ópticas, como em regiões montanhosas ou
de difícil acesso, ambientes abertos e pequenos povoados.
AS NOVAS TECNOLOGIAS: IPTV E FTTX
Nós damos suporte para que as novas tecnologias no mercado sejam viáveis, como é o caso do
IPTV. Diferentemente da Web TV, o IPTV (ou TVIP) é
uma nova tecnologia que utiliza protocolo IP (Internet Protocol) para transmissão de sinais de televisão.
Com qualidade de sinal, os conteúdos são distribuídos em streaming. Os sinais são recebidos por um
aparelho chamado set-top box (STB) e convertidos
para que sejam visualizados na televisão em fluxo
contínuo, sem necessidade de espera de carregamento do conteúdo.
Contudo, para que essa tecnologia seja adotada de
forma eficiente, é necessária uma boa conexão com a
internet. A fibra óptica é a melhor opção para o IPTV
por não sofrer interferência eletromagnética e, principalmente, pela enorme capacidade de transmissão

(largura de banda) e baixa latência. A operadora leva a
fibra até a casa do assinante (FTTh) e utiliza protocolo
IP como meio de transporte para levar o sinal de TV.
A solução permite a troca instantânea de canais, o
controle de conteúdo, interatividades, como atender
uma chamada telefônica pela televisão e ver a pessoa em uma minifigura ou comprar algum adereço
que esteja sendo utilizado por um participante de um
programa na televisão. Tudo isso deve ser verificado
na compra de um pacote de IPTV.
Além do IPTV, a fibra óptica também dá suporte
ao triple play, os combos de TV por assinatura, internet banda larga e telefonia fixa que, atualmente, são
a melhor opção para os assinantes. E se o triple play é
um dos serviços mais em alta no momento, em breve o quintuple play pode entrar na moda. Além dos
pacotes já conhecidos, os clientes podem ampliar a
sua rede doméstica. Os fabricantes de automação e
de segurança estão se unindo às operadoras de telecomunicação para lançar novos serviços, como
sistemas wireless para comunicação entre os equipamentos que se tenha em casa, incluindo luzes, ar-condicionado e segurança patrimonial.
FTTX
O FTTX é uma rede de acesso baseada em fibra
óptica que conecta uma grande quantidade de usuários finais a um ponto central, conhecido como nó
de acesso ou ponto de presença da operadora (POP).
Somente em 2013, já existiam 128,3 milhões de acessos FTTH/B no mundo.
Uma rede FTTX pode apresentar várias arquiteturas:
Fibre to the home (FTTH)

Fibra até a residência do usuário final.
Fibre to the building (FTTB)

A fibra vai até o prédio, e a distribuição para os assinantes é feita por meio de uma rede Ethernet, tendo como meio o cabo coaxial ou o par de cobre.
Fibre to the curb (FTTC)

A fibra é conduzida a uma caixa na rua, e a distri-
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buição para os assinantes naquela vizinhança é por
meio de VDSL2 ou Ethernet, tendo como meio o
cabo coaxial ou o par de cobre.

da compra. Além disso, nós oferecemos suporte de
manutenção para máquinas e equipamentos, inclusive com venda de peças de reposição.

Existem ainda as redes híbridas de fibra e cabo
(HFC), arquitetura utilizada pelas operadoras de TV
a cabo. As redes FTTH oferecem velocidades de até
100 Mbps. Com o uso crescente da banda larga e a
demanda por velocidades maiores, os investimentos
em redes FTTH em todo o mundo aumentaram.

O QUE ESPERAR EM 2015
Para este ano, a Fibracem espera alavancar o cenário econômico no segmento de telecomunicações, aproveitando o PNBL (Plano Nacional de Banda
Larga), que terá incentivo do governo federal e proporcionará o acesso à internet via fibra óptica a vários
municípios, refletindo na elevação de demanda para
o mercado. Além disso, a Fibracem espera:
> Manutenção, com crescimento em relação a
2014 nos investimentos dos provedores de serviços
de internet (ISP) puxado pelo aumento das demandas por banda larga na indústria, comércio e residencial.
> Demandas via concorrência, que ocorrerão na
cidade do Rio de Janeiro, em razão das Olimpíadas
2016. Haverá necessidade de maior tráfego de dados
por redes físicas de fibra óptica ou wireless e instalação de câmaras de monitoramento. Ou seja, há forte
tendência de que o Rio de Janeiro se torne cada vez
mais uma cidade digital.
> Grande possibilidade da Fibracem atuar na América do Sul, em especial com produtos dos quais a
empresa possui boa competitividade frente aos produtos importados, devido à valorização do dólar.

INFRAESTRUTURA
Os nossos produtos são certificados pela Anatel, o
que transmite segurança e confiabilidade aos clientes
quanto à qualidade e atendimento das normas técnicas. Isso é importante porque as pequenas e médias
empresas que atuam no mercado de telecomunicações – sejam prestadores de serviços, fabricantes
ou revendas – devem seguir os requisitos técnicos
impostos pela Anatel. A existência de um regulamentador é benéfica, tanto para as empresas como para
os usuários finais, já que a garantia de qualidade, de
padronização e cumprimento aos requisitos é essencial para a qualidade e segurança das redes.
A Fibracem oferece, ainda, preços competitivos,
pelas vantagens obtidas por meio de benefícios fiscais concedidos para as empresas possuidoras do
Processo Produtivo Básico (PPB) – Lei 8.248/91 (Lei
da Informática). Basicamente, o resultado das ações
da Fibracem a consolida como empresa líder em seu
segmento, participando do time das organizações
que contribuem para o desenvolvimento tecnológico do país.
Antes de chegar até nossos clientes, os produtos
passam por testes realizados por funcionários qualificados. Todos os produtos comercializados pela
Fibracem têm garantia de 12 meses a partir da data

Luiz Carlos Bitencourt é fundador e presidente da Fibracem

É unindo o avanço tecnológico com a responsabilidade social que a Fibracem se compromete com
a ampliação de tecnologia óptica, ao mesmo tempo
em que está engajada em contribuir para a melhoria e bem-estar de toda a comunidade em que atua,
sendo referência como fabricante brasileira de cabos
ópticos e de produtos de qualidade reconhecida,
tanto no Brasil como na América Latina.
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GRUPO PREPARA
Rogério Gabriel

UM MODELO INOVADOR EM
CURSOS PROFISSIONALIZANTES
Com dez anos de atuação no setor de educação, o Grupo Prepara adotou um modelo inovador
e individualizado de aprendizado e tornou-se líder na área de cursos profissionalizantes, com a
marca Prepara Cursos, que já formou mais de um milhão de alunos. Em 2012, passou a atuar no
segmento de reforço escolar, com a marca Ensina Mais e, recentemente, no ensino de idiomas,
com as marcas English Talk e Pingu’s English.

Criei minha primeira empresa aos 25 anos – um
varejo especializado em hardwares e softwares de informática que chegou a ter 10 lojas no interior de São
Paulo, denominado Precisão Informática. Em 2001,
com o boom do setor, as margens começaram a ser
pressionadas, e o que um dia foi inovador se tornou
commodity. A solução foi se reinventar. Em uma das
salas da Precisão, onde eram oferecidos treinamentos corporativos de informática, percebi uma grande
oportunidade: oferecer cursos para jovens das classes emergentes, que desejavam ingressar no mercado de trabalho.
Assim, em 2004, fundei a primeira unidade da Prepara Cursos, semente do Grupo Prepara, em Catanduva – interior de São Paulo. Em busca de um modelo diferenciado, capaz de competir em um mercado
com grandes players, optei por um modelo inovador,
individualizado, que utilizasse tecnologia para agregar no aprendizado, o que era muito pouco explorado até então. O know-how em desenvolvimento de
softwares facilitou o trabalho com a produção dos
primeiros cursos da Prepara.

grupo prepara

EDUCAÇÃO
39

Com esse modelo era possível ter vários
Em 2004, os cursos
Em 2006, já
alunos na mesma sala de aula, com compuoferecidos pelo Grupo focom
o
devido
tadores individuais, estudando em diferentes
cavam as áreas de tecnoreconhecimento
no
estágios de aprendizagem e no seu próprio ritlogia e informática. Hoje,
mo. O negócio deu certo. Passou a ser lucrao portfólio foi ampliado
mercado, o Grupo
tivo, e um ano depois a segunda unidade era
e conta com mais de 80
Prepara
deu
seu
inaugurada em São José do Rio Preto, onde
programas, que atendem
primeiro
passo
em
fica a sede do Grupo Prepara.
os mais diversos segA estabilização econômica do Brasil impacmentos, como indústria e
direção à expansão
ta diretamente na criação de novos postos de
energia, administração e
dos
negócios
e
trabalho, o que, por sua vez, aumenta a denegócios, preparatórios,
implementou
manda por mão de obra técnica qualificada
carreiras bilíngues, saúde
ano após ano. Prova disso é que a maioria dos
e inglês. Essa gama tão
o sistema de
profissionais técnicos consegue colocação no
completa de cursos forfranquia
mercado após se formar. De acordo com pesmou mais de um milhão
quisa realizada pelo Ministério da Educação
de alunos em dez anos,
(MEC), cerca de 70% dos profissionais recémo que reafirma a compe-formados são contratados para atuar na área de sua
tência e a excelência oferecidas pela empresa, além
formação em menos de um ano após a conclusão
de atestar a metodologia oferecida pela instituição.
do curso.
Em 2006, já com o devido reconhecimento no
Isso é um grande indício de que existe uma procumercado, o Grupo Prepara deu seu primeiro passo
ra crescente por profissionais especializados, o que
em direção à expansão dos negócios e implementou
estimula os jovens a ingressarem cada vez mais nos
o sistema de franquias, o que resultou em um imcursos profissionalizantes. E em um cenário de inportantíssimo e contínuo processo de expansão. No
certezas econômicas, como o que vivemos hoje, a
início do novo modelo de negócio, o pontapé inicial
capacitação também é uma forma de o profissional
foi dado por seis funcionários da empresa, que comse resguardar da concorrência e obter rapidamente
partilhavam do sonho de empreender e que conuma colocação em tempos de crise.
seguiram investir nas primeiras franquias do Grupo.
Atento a esse fenômeno e empenhado em coHoje, somente a marca Prepara Cursos conta com
laborar, especialmente com a profissionalização de
mais de 600 franquias distribuídas em mais de 400
jovens para que ingressem no mercado de trabalho,
municípios por todo o país.
o Grupo Prepara foi pioneiro no desenvolvimento de
Depois de a empresa ter verificado uma grande
cursos profissionalizantes de qualidade e em grande
demanda e possibilidade de mercado no segmento
escala. A empresa oferece cursos nas mais variadas
de reforço escolar, foi lançada a segunda marca da
áreas, destinados a jovens entre 16 e 21 anos, sempre
instituição, a Ensina Mais, criada em 2012. Com o ina preços justos e acessíveis.
tuito de ajudar crianças e jovens dos Ensinos FundaPrimeira rede do Grupo, a Prepara Cursos atua no
mental I e II a melhorar o desempenho acadêmico ou
mercado há mais de dez anos e é um ícone quando o
a potencializar suas habilidades, a Ensina Mais ofereassunto são cursos profissionalizantes. A instituição é
ce cursos de português, matemática e inglês.
a maior rede de franquias de cursos profissionalizanA metodologia utilizada visa o desenvolvimento da
tes do Brasil e, ainda assim, está em franco crescicriança e do adolescente na sua formação cultural
mento, com aumento considerável das unidades, do
e cognitiva. As aulas são individuais e têm conteúnúmero de cursos disponibilizados e da quantidade
do 100% digital, interativo e intuitivo, contemplando
de alunos ao longo dos anos.
materiais audiovisuais dinâmicos e atrativos.
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Além disso, os professores estabelecem
de São Paulo e duas no
O Grupo Prepara
metas e atividades complementares pós-aula,
estado do Rio de Janeiestá
lançando
o que também desenvolve habilidades sociais
ro. Até o fim do ano, o
agora
a
sua
quarta
e emocionais, como a autoconfiança, indeGrupo deve contar com
pendência, autonomia, disciplina, como lidar
a inauguração de 50 nomarca, a Pingu’s.
com regras, entre outras. A Ensina Mais trouxe
vas franquias.
Em
parceria
para o mercado de complemento escolar um
O Grupo Prepara está
com
a
inglesa
grande diferencial, propondo um aprendizalançando agora a sua
do até 50% maior, por saber se comunicar na
quarta marca, a Pingu’s.
Linguaphone
mesma linguagem dessa nova geração. Assim,
Em parceria com a inGroup,
a
escola
é
os alunos aprendem mais em menos tempo e
glesa
Linguaphone
especializada
em
de forma totalmente eficiente.
Group, a escola é esTambém inserida no sistema de franquias, a
pecializada em ensinar
ensinar inglês para
rede Ensina Mais conta atualmente com mais
inglês para crianças de
crianças
de
três
a
de 200 franqueados em todo o país e continua
três a dez anos. O curso
dez
anos
crescendo a cada ano.
traz um método inovaSempre procurando possíveis lacunas no
dor de ensino baseado
mercado, a fim de explorar novos nichos, e
na facilidade de aprenlevar ainda mais conhecimento às pessoas, o Grupo
dizagem observada na primeira infância, momento
Prepara identificou uma oportunidade em oferecer
em que as crianças desenvolvem a confiança da fala,
cursos de inglês, também utilizando métodos que
escrita, leitura e escuta do idioma. A Pingu’s já está
unem a interatividade à tecnologia, propiciando aspresente na Ásia, Europa, América do Sul e no Oriensim, um aprendizado ainda mais eficaz aos alunos.
te Médio. A primeira unidade no Brasil foi inaugurada
Assim nasceu a English Talk, uma escola pioneira no
em março de 2015.
Brasil que combina a mais moderna metodologia de
ensino a técnicas específicas utilizadas com sucesso
O BOOM DAS FRANQUIAS
em todo o mundo e com foco em pessoas que não
Uma pesquisa da Endeavor mostrou que o Brasil
têm tempo para estudar.
é o segundo país do mundo com maior número de
A escola conta com uma plataforma on-line, com
pessoas que querem ser donas do próprio negócio.
atividades interativas, games, eventos de imersão,
Isso significa que 76% da população economicamencomunidade para praticar inglês e professores de
te ativa do país têm planos de apostar em algum emplantão. Com o objetivo de alcançar a máxima efipreendimento. Em contrapartida, só 19% têm ideias
ciência, a English Talk oferece aulas interativas indiconcretas para realmente empreender nos próximos
viduais com acompanhamento de educadores, que
cinco anos.
seguem o ritmo de cada aluno isoladamente, utilizaTal discrepância se deve à desconfiança e deção de conceitos pedagógicos modernos e flexibilisinformação do brasileiro sobre em qual negócio e
dade de horários.
como investir, já que a cada 100 empresas abertas no
A escola também conta com salas de conversapaís, 48 delas encerram suas atividades em até três
ção on-line e presenciais, com grupos reduzidos e
anos (dados de 2010 – IBGE). Entretanto, a realidaalunos do mesmo nível. Além de dispor de aplicatide das franquias do Grupo Prepara vai na contramão
vos e jogos para treinar o idioma, a English Talk tem
dos números acima.
material didático exclusivo, com livros, CDs e DVDs.
Em menos de 10 anos, a instituição viu o número
A escola foi lançada oficialmente em janeiro deste
de unidades da marca crescer exponencialmente. De
ano e já conta com cinco unidades – três no estado
2006 até hoje, foram somadas mais de 800 franquias
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(Prepara Cursos, Ensina Mais e English Talk) espalhadas por mais de 400 cidades do Brasil. Tal feito
rendeu ao Grupo diversos reconhecimentos importantes, que consolidaram a empresa como uma das
franquias mais rentáveis e acessíveis do país, pois dispõe de diversas ferramentas para que os franqueados
tenham todo o apoio necessário para evoluir no negócio, além de contar com um investimento extremamente competitivo.
Os donos das franquias têm suporte estratégico e
acompanhamento de gestão, acesso a treinamentos,
consultorias jurídica, contábil, de campo e administrativa, além de um portal exclusivo ao franqueado, que
reúne todas as informações necessárias para gerir a
franquia com planejamento, controle e qualidade.
As franquias do Grupo Prepara têm facilidade e rapidez na implementação, com prazo de até 60 dias
para começar a operar, com previsão de quatro meses para que o negócio se mantenha equilibrado e
até dois anos para obtenção de retorno financeiro.
Outro fator positivo é que o setor de educação é um
dos que mais crescem no Brasil, rendendo ao negócio um enorme público-alvo, que abrange crianças
e adultos.
O Grupo Prepara faturou R$ 290 milhões em 2014
e prevê crescimento de 20% em 2015. Até 2020, planeja ter três vezes mais alunos que hoje e atingir o
maior índice de satisfação no mercado de educação.
METODOLOGIA MODERNA
Grande parte do sucesso do Grupo Prepara pode
ser atribuído à organização na maneira de trabalhar
da empresa e à inovação constante adotada na metodologia de ensino. A instituição investe em pesquisas de novas tecnologias e em inteligência de mercado, proporcionando aos franqueados e aos alunos
acesso a conteúdos em multiplataformas digitais.
O grupo entende que a atualização pedagógica e
tecnológica constante é determinante para a manutenção da qualidade dos cursos e para a formação
dos alunos, por isso aposta em conteúdos digitais e
mobile, realidade virtual, games e plataformas S2S.
As medidas tecnológicas adotadas visam falar a
mesma linguagem dos estudantes, que hoje já nas-

cem inseridos no mundo digital e têm novas formas
de absorver informações. Quanto maior for o nível
de inovação no ensino, mas eficientes serão as aulas
ministradas nos cursos; e os alunos, por sua vez, estarão ainda mais preparados para o mercado de trabalho após a formação. Para o Grupo Prepara novos
alunos precisam de uma nova escola, e estar preparado para esse constante desafio é o grande mote da
empresa.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
E SUSTENTABILIDADE
Mais que desenvolver redes de negócios de alta
rentabilidade, nas áreas de educação e serviços correlacionados com inovação e tecnologia, o Grupo
Prepara tem papel social importante no desenvolvimento sustentável da sociedade e contribui com
ações como os programas Mais Empregos e Escola
do Amanhã.
O Programa Mais Empregos é um facilitador entre
empresas que procuram mão de obra qualificada e
candidatos que buscam uma colocação no mercado
de trabalho. São mais de 200 mil pessoas e mais de
30 mil vagas disponíveis no portal programamaisempregos.com.br.
Todos os meses cerca de 15 mil jovens são encaminhados ao mercado de trabalho, sendo que 70%
desse número é referente ao primeiro emprego. Desde o lançamento, o programa já encaminhou 130 mil
jovens para alguma profissão. O programa promove, ainda, Mutirões do Emprego dentro das unidades
Prepara Cursos. Na maioria das vezes, muitos candidatos já saem do evento empregados. Os Mutirões
do Emprego geram tanto impacto na comunidade
que as TVs locais fazem questão de cobrir o evento.
Além de conceder 10 mil bolsas de estudo em
todo o país tanto na Prepara Cursos quanto na Ensina
Mais, o Programa Escola do Amanhã leva às escolas
públicas recursos diversificados para serem aplicados
em sala de aula. O programa também oferece um
curso com dicas de informática e novas tecnologias
aos professores das escolas participantes, fazendo
com que estejam cada vez mais preparados para lidar
com a nova geração que é nativa digital.
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O Escola do Amanhã tem ações baseadas no tema
“aprendizagem intercultural”, sugerido pela Unesco
(Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura) às escolas associadas. O programa conta, ainda, com o apoio da UNICEF, já que a
Ensina Mais se tornou parceira da entidade ao aderir
ao programa “Empresa Solidária à Infância”.
Hoje as empresas têm o compromisso de reduzir os impactos ambientais que causam, e o Grupo
Prepara tem total consciência dessa responsabilidade. A instituição é engajada em tornar a cadeia de
suprimentos ambientalmente mais responsável. Os
projetos arquitetônicos das unidades, bem como
os equipamentos utilizados, são pensados de forma
a melhorar o desempenho ambiental e ajudar a estabelecer um novo padrão sustentável, com a baixa
utilização de energia e uso de tecnologias que minimizam a necessidade de recursos naturais não renováveis. Além disso, a instituição promove ações educativas para a preservação do meio ambiente e cria
cursos voltados à produção de energia limpa e eficaz.
RECONHECIMENTO DA MARCA
Os mais de dez anos na vanguarda do segmento de cursos profissionalizantes no Brasil e o know-

Rogério Gabriel é fundador e presidente do Grupo Prepara

-how inovador já renderam ao Grupo Prepara mais
de dez prêmios que atestam a excelência da empresa
em seu ramo de atuação. Ter o reconhecimento dos
colaboradores, franqueados, alunos e imprensa é de
suma importância para a manutenção da imagem da
empresa e é a prova real de que as coisas caminham
na direção correta, no sentido do crescimento, desenvolvimento, inovação e sustentabilidade social.
Assim, o Grupo Prepara figura em posição de destaque no cenário empreendedor internacional, não
só porque cresce exponencialmente, mas porque
contribui diretamente para a formação profissional
de pessoas, geração de empregos e distribuição de
renda, melhorando a vida de milhões de brasileiros.
A trajetória do Grupo Prepara foi retratada no livro
#VQD – Vai Que Dá, organização de Joaquim Castanheira e publicação da Endeavor, que traz dez histórias de empreendedores que transformaram seus
sonhos em empresas de alto impacto no Brasil. O
grupo foi reconhecido por três anos como a Melhor
Franquia do Brasil pela revista Pequenas Empresas &
Grandes Negócios e recebeu o prêmio TOP 25 do
Franchising Brasileiro, do Grupo Bittencourt, bem
como o selo de Excelência em Franchising (SEF), da
Associação Brasileira de Franchising, por seis vezes.

#

enteFaz

43

ESTRADAS, METRÔS E AEROPORTOS PARA A FERNANDA
PASSAR MAIS TEMPO COM A JÚLIA.

Todo empreendimento da AG tem o poder de transformar vidas
e escrever novas histórias. Estradas, estações de metrô e aeroportos
mais modernos facilitam novos encontros. Assim, a Fernanda, a Júlia
e você ganham mais tempo para passar ao lado de quem se ama.
Para nós, qualquer projeto sempre começa e termina com o mesmo
objetivo: fazer a diferença na vida das pessoas.

andradegutierrez.com

Investimentos em infraestrutura
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CANAL RURAL
Donário de Almeida Lopes

REESTRUTURAÇÃO E REPOSICIONAMENTO
DA TELEVISÃO VOLTADA AO AGRONEGÓCIO
Até meados da década passada, o Canal Rural era visto pela audiência como uma emissora gaúcha
especializada na transmissão de leilões. Para mudar essa percepção, foram sendo agregados
novos formatos de contato com o público do agronegócio: portal de internet, eventos, mídias
sociais e Smart TV. Isso transformou a emissora de televisão em uma empresa de comunicação
multiplataforma.

O agronegócio é um dos principais motores da
economia brasileira. O segmento é responsável por
23% do PIB nacional, movimenta R$ 1 trilhão por
ano e consolida o Brasil como importante provedor
mundial de alimentos. Para retratar seu papel fundamental, basta dizer que o setor representa 41% das
exportações do País.
Por seu potencial, o negócio atrai grande quantidade de investimentos estrangeiros. Em 2013, de
acordo com o Rabobank (principal banco do setor
de agronegócio do mundo), 60% das transações de
fusões e aquisições, assessoradas e concluídas pelo
banco no País, foram realizadas com participação de
companhias internacionais nesse setor.
Outro dado importante é que o segmento emprega cerca de 30% da população economicamente
ativa; ou seja, entre 25 e 30 milhões de pessoas trabalham com agronegócio no Brasil, direta ou indiretamente. Esse fato torna essencial a informação e
atualização completa dos profissionais da área com
qualidade e precisão.
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O Canal Rural, principal plataforma de comunicação especializada em agronegócio no Brasil, foi lançado em 1996 com o objetivo de levar informação
e entretenimento aos milhões de produtores rurais
e principais tomadores de decisão do setor espalhados pelo País. Eles são os grandes responsáveis por
números tão expressivos do negócio. No início, a
sede ficava em São Paulo e contava apenas com a
emissora de televisão. A programação era constituída
por telejornais, serviços de meteorologia, cotações
de produtos, programas educativos e de informação
tecnológica. Após completar um ano de vida, a estrutura foi transferida para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Para obter tamanho alcance, a empresa teve de
mudar alguns aspectos originais de sua fundação,
expandindo o poder de disseminação de conteúdo
e criando maior abertura para a chegada de novos
parceiros e novas oportunidades de negócio.
Reestruturação e reposicionamento
O Canal Rural era visto pela audiência, até meados da década passada, como uma emissora gaúcha
e especializada na transmissão de leilões. O desafio
era mudar essa percepção, transformando a emissora em um veículo relevante e protagonista no cenário
nacional. Esse movimento começou a se consolidar
com o retorno para São Paulo da estrutura e da maior
parte da equipe de jornalismo.
Mantendo estúdios no Rio Grande do Sul e em
Brasília, a plataforma voltou oficialmente à capital paulista em 2007. A migração foi motivada pelas
possibilidades que a cidade oferecia, como maior
proximidade com o mercado publicitário, ampliação
do sinal de transmissão, por meio do maior poder
tecnológico da região, e pelo fato de a cidade ser o
maior centro comercial do País.
No mesmo período, a plataforma passou por um
processo de reformulação e reposicionamento, com
objetivo de se aproximar ainda mais do agronegócio
como um todo, focando a ampliação da cobertura
editorial, serviços gerais e produtos de entretenimento para a audiência. A partir do reconhecimento
da marca na distribuição de conteúdo de qualidade

na TV, foram sendo agregados novos formatos de
contato com o público do setor: portal de internet,
eventos, mídias sociais, Smart TV, o que foi decisivo
para tornar a emissora de televisão uma empresa de
comunicação 360° multiplataforma.
Em 2013, a emissora foi adquirida pela J&F, mantendo sua independência editorial. De acordo com
a holding, o canal era o melhor ativo do setor, e sua
aquisição foi importante para integrar a estratégia
de investimentos em empresas com grande potencial de desenvolvimento, além da aproximação com
o agronegócio brasileiro. Nesse mesmo ano, a plataforma obteve crescimento de 20% na receita publicitária, patamar de aumento que se mantém nos
últimos seis anos e está bem acima da conquistada
pelo mercado. O faturamento foi de R$ 55 milhões,
ante R$ 50 milhões em 2012.
Atualmente, de acordo com a pesquisa da Ipsos
Marplan (2013), a plataforma é a TV segmentada mais
assistida pelos profissionais da agropecuária. Isso se
explica pela liderança absoluta do Canal Rural na distribuição do sinal. Entre informação, entretenimento
e conteúdos técnicos, mais de 30 programas compõem a grade da emissora.

gráfico 1

os telespectadores do canal rural têm
maior afinidade com programas rurais

76%
INTERESSE EM
PROGRAMAS RURAIS

106

89%

124

AFINIDADE

AFINIDADE

PRINCIPAL EMISSORA
ABERTA

CANAL RURAL

Índice que mostra concentração de um público em um
determinado veículo/meio/categoria. Quanto maior a
afinidade, menor a dispersão da mensagem publicitária.
Fonte: Ipsos Estudos Marplan EGM Rural Consolidado de 2013.
Universo: Assiste programas rurais (1.861)
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tabela 1

a televisão – o meio mais eficaz entre os produtores rurais
Televisão..............................................................40%

Palestras..............................................................19%

Dias de campo......................................................33%

Reuniões técnicas.................................................17%

Demonstração de produtos/feiras/exposições........22%

Folhetos distribuídos por cooperativas.................16%

Rádio....................................................................21%

Internet (portais/sites).........................................15%

Fonte: Ipsos Estudos Marplan EGM Rural Consolidado de 2013.
Universo: Assistiu TV Aberta/Paga nos últimos 7 dias (2.450)

Transformação multiplataforma
Com 18 anos de vida, completados em 2014, o
Canal Rural possui, além do canal de TV, portal de
notícias, leilões, eventos, aplicativos e educação para
o agronegócio. O desenvolvimento de conteúdo e
de produtos para esses tipos de plataforma faz parte da percepção de que a audiência não está apenas
na televisão, mas em diversos pontos de contato. O
veículo é líder na transmissão de leilões e cobre mais
de 400 eventos por ano em todas as regiões do País.
O cenário fez com que o Canal Rural analisasse,
de maneira mais complexa, o mercado e suas possibilidades, consciente de que seu público se encontra
agora em canais diferentes dos disponíveis no início
do negócio. Para continuar interagindo com a audiência efetivamente, a plataforma teve de incorporar novas soluções, ampliando as superfícies de contato junto à audiência.

Figura 1

Telespectadores
que assitem ao canal rural

As novas alternativas foram implementadas gradativamente, englobando lançamento de um site mais
tecnológico, realização de viagens e eventos voltados à capacitação do produtor rural, leilões virtuais e
desenvolvimento de aplicativos para maior interatividade em suas atrações via mídias sociais. Além disso,
o canal idealizou programas com formatos inovadores, envolvendo branded content e novos espaços de
publicidade, viabilizando o aumento da produção de
conteúdo, a prestação de serviço e entretenimento
ao produtor rural, independentemente da plataforma
em que ele se encontra.
Reformulação do portal
Em 2012, o Canal Rural lançou o Rural BR, portal de cobertura jornalística ampla e especializada da
área, que reunia vídeos de programas apresentados
na televisão. O site era dividido nas editorias de Pecuária e Agricultura e contava com a participação de
blogueiros importantes do agronegócio.
No último ano, o veículo foi totalmente reformulado. Com a nomenclatura do canal (não mais Rural
BR), a página passou a contar com elementos mais
funcionais e objetivos. A ideia principal era a de “estar
onde a audiência está e no tempo em que ela necessita de informação e serviços”.
O canal on-line permite a customização do consumo do conteúdo, já que notícias e vídeos ficam
disponíveis por mais tempo do que na TV e também
podem ser acessados a qualquer momento. O site
possibilita agora a exibição dos elementos em qual-
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gráfico 2

a emissora porta-voz do produtor rural

O agronegócio é a nossa língua.
Quem entende de campo se informa no Canal Rural.

47%

98%

A MAIOR PENETRAÇÃO
DO AGRONEGÓCIO

47%

47%

38%

37%
23%
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ABERTA B

CANAL
RURAL

EMISSORA
ABERTA C

EMISSORA
ABERTA D

CANAL
SEGMENTADO A

17%
CANAL
SEGMENTADO B

Fonte: Ipsos Estudos Marplan EGM Rural Consolidado de 2013.
Universo: Assistiu TV Aberta/Paga nos últimos 7 dias (2.450)

quer tipo de dispositivo mobile, seja qual for o tamanho e o formato de tela. Esse fato reforça a proposta
de disseminação de conteúdo em diferentes plataformas.
Além disso, a arquitetura das informações e a lógica de distribuição de conteúdo foram totalmente
recriadas, considerando o comportamento de navegação dos internautas, as dificuldades de encontrar
determinados dados, os padrões de busca tanto na
web como dentro do site e outros dados. Toda a estrutura foi modernizada, assim como o sistema de
gerenciamento de conteúdo. Já o leiaute segue as
tendências mais atuais de construção de sites.
Eventos de capacitação
do produtor rural
Ao lado de parceiros comerciais, o Canal Rural
promove ações por todo o território brasileiro, com
o objetivo de disseminar conhecimento e fazer a co-

Figura 2

A maioria dos que acessam o canal rural:
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tabela 2

produtores que mais acompanham o canal rural
Soja....................................... 64%

Feijão.................................... 53%

Cana-de-açúcar..................... 46%

Trigo...................................... 61%

Café....................................... 50%

Milho (verão/safrinha)........... 45%

Laranja.................................. 53%

Algodão................................. 48%

Batata................................... 39%

Arroz..................................... 46%

Tomate de mesa..................... 34%

bertura completa do desenvolvimento das culturas
em diferentes regiões do País, ajudando os produtores rurais a melhorarem os seus resultados. Além
das reportagens jornalísticas, o conteúdo produzido
nessas expedições também é aproveitado na programação da emissora e no site, já que consiste em
transmissões de eventos, palestras e fóruns.
Essas ações propõem um modelo novo na captação de novos parceiros e patrocinadores. As marcas
presentes nas regiões visitadas normalmente possuem visibilidade local, não mais do que isso. Eventos
como esses proporcionam a elas a oportunidade de
serem anunciantes nacionais, já que o Canal Rural é
transmitido para todo o País.
O alcance das iniciativas é explorado por diversas
mídias. Os espectadores, por exemplo, podem interagir com a programação dos eventos, utilizando o
Facebook, Instagram ou mesmo aplicativos desenvolvidos para tablets e smartphones, como o WhatsApp. Dessa maneira, a audiência pode enviar perguntas, mandar sugestões, ou seja, interagir e fazer
parte de fato de um evento.
Destaque nesse sentido, o Projeto Soja Brasil está
em sua terceira edição. Realizado pelo Canal Rural,
em parceria com a Associação dos Produtores de Soja
do Brasil (Aprosoja Brasil), com coordenação técnica
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e consultoria de Safras & Mercado, leva como
patrocinadores fixos Basf e Mitsubishi Motors, além
da Yara Brasil Fertilizantes como apoiadora.
Para levar conteúdo e informações confiáveis aos
agricultores, o projeto conta com a Caravana Soja
Brasil. Com uma carreta equipada com sala de vídeos
e que se transforma em auditório, o projeto promove
encontros entre sojicultores, palestras de profissio-

nais e os Fóruns Soja Brasil, apresentações que abordam os assuntos mais relevantes em relação à maior
cultura do País. Para cobrir o desenvolvimento das
lavouras em âmbito nacional, a Expedição Soja Brasil
viaja com duas equipes de jornalismo do Canal Rural, visitando diversas propriedades rurais por todo o
país, trazendo um panorama da safra, desde o planejamento do plantio até a colheita.
A grade da plataforma conta também com o “Na
Estrada”. Com patrocínio da MAN Latin America e
apoio da Maxloader, o programa está há cinco anos
no ar e já percorreu mais de 100 mil quilômetros pelo
Brasil, com o objetivo de retratar a situação logística
que os profissionais do agronegócio enfrentam pelos
modais nacionais de escoamento das safras.
Entretenimento para o produtor rural
O Canal Rural tem como foco o jornalismo e a
prestação de serviço aos profissionais do agronegócio. Além disso, a plataforma também investe em
produtos de entretenimento e diversão aos produtores rurais, por meio da programação e das formas
de interação disponibilizadas para a audiência. Tanto
na grade da emissora quanto no portal, o destaque
desse tipo de conteúdo é o “Freio de Ouro”.
Organizado pela Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Crioulo (ABCCC), o “Freio de Ouro” é
uma competição que envolve cavalos da raça crioula. O torneio é dividido em sete provas, cada uma
com sua pontuação específica a ser conquistada pelo
cavalo e pelo ginete. O animal que obtiver melhor
pontuação na soma das etapas é o grande campeão.
Atualmente a competição conta com 12 classificatórias, duas delas internacionais, por onde passam mais
de mil animais anualmente. A grande final acontece
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na Expointer, uma das principais feiras agropecuárias
da América Latina.
O Canal Rural e o portal C2Rural, página de transmissões on-line ao vivo da emissora, exibem as fases
decisivas, além criar ações digitais para que telespectadores e internautas possam interagir com o “Freio
de Ouro”. Além do contato pelas mídias digitais, a
plataforma desenvolveu o jogo do “Freio de Ouro”,
pelo qual o público tem a possibilidade de testar todo
o conhecimento sobre o cavalo Crioulo, envolvendo
os parceiros comerciais da competição. No game, o
jogador escolhe um patrocinador e depois elege, em
cada uma das etapas, quais serão as quatro fêmeas e
os quatro machos melhores classificados em sua opinião. Quem acertar mais apostas leva prêmios oferecidos pelo Canal Rural e por patrocinadores do evento.
Programas balizadores de mercado
Alguns setores do agronegócio ainda carecem de
informações de credibilidade, órgãos reguladores e
até mesmo profissionais devidamente qualificados.
Dados confiáveis podem interferir de maneira significativa nas decisões dos grandes negociantes do

segmento. Em sua grade, o Canal Rural possui dois
programas que reforçam a parceria da plataforma
com o produtor, funcionando como balizadores para
os mercados de carne e imóveis rurais.
O “Giro do Boi” orienta o pecuarista a ter maior
rentabilidade na comercialização da carne. Possui
caráter informativo e educativo, combinado com
prestação de serviços e a participação de especialistas da JBS, maior empresa de proteína animal do
mercado. Faz parte do programa o quadro “Giro pelo
Brasil”, que apresenta diariamente o preço da arroba
do boi em diferentes regiões do País, e o “Giro pelo
Mundo”, falando sobre a mesma situação na Europa,
Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia.
Já o “Giro da Terra” mostra imóveis rurais à venda em todo o País, relatando características do solo,
clima e da região onde situam as propriedades em
negociação. Os dados técnicos são fornecidos por
consultores da Nilo Imóveis, empresa especialista em
administração, vendas e avaliação das propriedades,
parceira do Canal Rural há mais de cinco anos. Ambos os programas entraram no ar em 2014.

gráfico 3

O produtor conectado
O Canal Rural é o segundo site
mais acessado pelos produtores rurais.
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Fonte: Ipsos Estudos Marplan EGM Rural Consolidado de 2013.
Universo: Acessou internet nos últimos 30 dias (998)
Canal Rural + Rural BR

17%

Leilões certificados
A transmissão de leilões faz
parte da programação do Canal
Rural desde a fundação do veículo. Os eventos de comercialização agropecuária movimentam
grandes volumes de animais e
recursos e interligam produtores
de diferentes partes do País. Em
2014, a plataforma criou o “Lance
Rural – Leilão Certificado”, pregão
virtual idealizado para proporcionar vantagens e facilidades para
aproximar vendedores e compradores de animais.
Esse pregão virtual fornece um
conjunto de informações atestadas por técnicos que visitam as fazendas, trazendo mais credibilidade e transparência às transações e
reduzindo custos aos produtores.
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O processo de venda nesse modelo de negócio é feito por peso e não por unidade; melhor, tanto para
quem vende como para quem compra; e há também
a possibilidade de prever o horário em que cada um
dos lotes será vendido, facilitando a organização da
agenda do comerciante. Outro importante diferencial é que o animal não precisa ser transportado até o
recinto. O gado só sai da fazenda do vendedor para
ser entregue ao comprador. Novidade em âmbito
nacional, o formato obteve aceitação instantânea do
mercado, alcançando nos primeiros meses de atuação um faturamento de mais de R$ 4 milhões.
O futuro
As perspectivas de futuro para o setor de Agro-

Donário de Almeida Lopes é diretor-presidente do Canal Rural

negócio brasileiro são muito promissoras. O País se
consolida cada vez mais como o grande celeiro do
mundo, e nossa participação nas exportações das
principais commodities agrícolas deverá aumentar
de forma consistente, oportunizando mais negócios,
empregos mais qualificados e a geração de renda
para o interior brasileiro, com uso ainda mais intensivo de tecnologia. Nesse cenário, a estratégia multiplataforma, implementada e continuamente atualizada, será fundamental para manter uma conexão
próxima com o produtor rural brasileiro, oferecendo
soluções de informação, serviços, capacitação e entretenimento de vanguarda a esse público, além de
soluções de mídia para as empresas e marcas que
atuam no setor.
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Projeto Construção Cultural
Para marcar seus 65 anos de atividade, completados em 2014, o Sindicato das Indústrias da
Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) lançou o Projeto Construção
Cultural, que teve como principal vertente a recuperação de 12 monumentos instalados no
Parque Farroupilha, em Porto Alegre. Paralelamente, houve a retomada da utilização cultural
do teatro da entidade – um espaço que ficara praticamente restrito a atividades e eventos
empresariais – e a publicação do livro comemorativo aos 65 anos da instituição.

Desde a sua fundação, em 1949, o Sinduscon-RS
exerce sua missão com o objetivo de atender aos
interesses do setor, caracterizando-se como uma
organização representativa e informativa. Realiza investimentos claros e trabalha para implementar uma
constante cultura de inovação, gerando valor e desenvolvendo parcerias estratégicas.
Os seus principais objetivos são:
> Promover a qualidade da construção civil gaúcha
e da cadeia de valor do negócio;
> Intensificar a comunicação e o relacionamento
entre as empresas do setor e com a comunidade;
> Destacar a atuação e a contribuição setorial para
a economia e para a sociedade;
> Criar mais valor para o setor com as lideranças
público-privadas, os multiplicadores de opinião e a
sociedade;
> Ressaltar a contribuição setorial na geração de
empregos, impostos e geração de valor para o estado.
O Sinduscon-RS tem mais de 11 mil empresas cadastradas, abrangendo 398 municípios do estado do
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Rio Grande do Sul, atuando em sinergia com as cidades que possuem sindicatos patronais. São construtoras, incorporadoras, loteadoras e profissionais
autônomos, que participam do desenvolvimento
urbano, edificando prédios residenciais, comerciais
e públicos, bem como indústrias, escolas, condomínios, hospitais, presídios, parques e praças. Tudo,
enfim, que contribua para a melhoria da qualidade de
vida da população.
CONSTRUÇÃO DE VALOR
O ano de 2014 foi marcado pelos 65 anos do Sinduscon-RS. Um momento importante para ser celebrado com ações de grande repercussão, em sintonia com sua missão. A diretoria da entidade passou
a planejar qual seria a melhor forma de comemorar
essa data.
Para isso, deflagrou um processo de reflexão, contemplando as transformações que está procurando
implementar com a sociedade, com base nos avanços e experiência acumulados pelas gestões anteriores, e avaliou os seus ambientes internos e externos.
As realizações externas deveriam corresponder às
expectativas de seus associados e da comunidade.
As principais linhas estratégicas de atuação nos 65
anos seriam:
> Analisar a atuação e a contribuição setorial para
a economia e para a sociedade;
> Protagonismo: criação de mais valor para o setor
com as lideranças público-privadas, os multiplicadores de opinião e a sociedade;
> Valorar a contribuição setorial na geração de
empregos, impostos e geração de valor para o estado;
> Promover a qualidade da construção civil gaúcha
e da cadeia de valor do negócio;
> Interação com a sociedade.
Houve unanimidade nos quesitos valorar a atuação
e a contribuição setorial para a economia e para a sociedade e interação com a comunidade. Era preciso
focar em algo que fosse uma expressiva retribuição
à cidade que o setor ajudou a construir: Porto Alegre. Um grupo de trabalho passou a pesquisar o que

poderia ser desenvolvido. Esse comitê definiu que o
foco das ações seria na área cultural.
Uma sondagem com a diretoria do Sinduscon-RS
com as lideranças culturais gaúchas para opinarem
sobre projetos que poderiam ser desenvolvidos começou a ser realizada. Também foi contatada a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA) para opinar,
avaliar e validar as ideias que surgiram.
Alguns pontos passaram a ser estudados e aprofundados. Os principais focavam a reativação da utilização cultural do teatro do Sinduscon-RS e a colaboração para o resgate do patrimônio histórico do
município.
O TEATRO
Em 2008, o Sinduscon-RS inaugurou um moderno
teatro, com mais de 130 lugares, destinado a ser mais
que um espaço para espetáculos. A intenção era que
esse local servisse de ponto de referência, no acesso
do grande público, às diferentes formas de expressão
cultural.
O espetáculo inaugural ficou a cargo da Orquestra
de Câmara Capela Strumentale, com a apresentação
de “Uma Viagem pelas Cortes Europeias do Barroco”,
com instrumentos originais de época. Durante algum
tempo, o espaço passou a receber peças teatrais e
espetáculos musicais; mas, com o tempo, o teatro
ficou praticamente restrito a atividades e eventos
empresariais.
A retomada da utilização cultural desse importante
espaço erudito deveria ser uma meta para o projeto
dos 65 anos.
RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
A cultura é o caráter de uma sociedade; sua difusão e aprimoramento determinam sua capacidade de
evolução. Por meio dela se estimulam a participação
e a contribuição para o bem coletivo. E, junto com
os fatores econômico, social e ambiental, é um dos
pilares da sustentabilidade na sociedade do conhecimento.
Numa nação como o Brasil, a relevância da responsabilidade social empresarial é imensa. Ao lado
das enormes carências e desigualdades, está o des-

SINDUSCON-RS

CONSTRUÇÃO
53

caso com o patrimônio público. O problema
artístico existente. A ideia
Visando colocar em
é compartido por toda a sociedade, embora
de fazer um projeto para
prática
um
projeto
inexista uma ação concreta sobre isso. A priorecuperar monumentos
de
entrega
de
valor
ridade seria desenvolver esforços, canalizar
foi aprovada por unanienergias para comunicar e agir. Restaurar o
midade pela diretoria do
para a sociedade,
que estava comprometido. A sinergia entre os
sindicato.
foi
planejado
o
atores culturais, público e privado, ajudaria a
O Sinduscon-RS deProjeto
Construção
mapear dados, necessidades e oportunidades
veria criar, comunicar e
para resgatar monumentos de Porto Alegre, de
entregar valor para a soCultural,
forma efetiva.
ciedade. O envolvimento
composto
por
A situação decadente dos monumentos da
e comprometimento cotrês
plataformas
capital foi referida interna e externamente nas
munitário teriam que ser
sondagens. Na avaliação, foi constatado que
percebidos e valorados
culturais
existe um estágio de insensibilidade da popude forma diferenciada.
lação em face desse tema.
As ações que seriam
A presença da escultura pública na cidade
realizadas deveriam busde Porto Alegre é muito marcante. A capital abriga
car um forte impacto junto à opinião pública e pasriquíssimo acervo público, segundo alguns autores,
sar a integrar a pauta cultural das sociedades portoem função da grande influência positivista que mar-alegrense e gaúcha. O projeto desenvolvido deveria
cou o início do século XX, período em que Porto Aleser incentivador para gerar maior engajamento nas
gre apresentou grande crescimento.
pessoas, empresas, instituições.
O rico acervo de esculturas na cidade diminui dia
A entidade teria como principal objetivo mercaa dia. Roubos, vandalismo e a falta de incentivo para
dológico a geração de valor de suas ações, servindo
novos projetos marcam o panorama atual. Outro
de referência para as empresas do setor e outras enproblema enfrentado foi a realização de intervenções
tidades, para que também investissem em projetos
de restauro por mão de obra não especializada, o
culturais.
que, em sua maioria, acabou por acelerar o processo
de degradação, piorando o estado de conservação
CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE
das peças.
Visando colocar em prática um projeto de entrega
O lamentável estado de conservação das escultude valor para a sociedade, e que fosse relevante para
ras públicas já foi alvo de inúmeras reportagens veimarcar e comemorar os 65 anos do Sinduscon-RS,
culadas na mídia; no entanto, ações para sua salvafoi planejado o Projeto Construção Cultural, comguarda são pontuais e inexpressivas, tendo em vista
posto por três plataformas culturais que se propõem
esse enorme acervo e sua velocidade de degradação.
a colaborar e se integrarem com o cenário cultural
Resgatar esse patrimônio mostrava-se fundamengaúcho: resgate do patrimônio histórico, a história
tal para a identidade da cidade e a preservação da sua
do Sinduscon-RS por meio da música (apresentações
memória. O Sinduscon-RS visualizou que isso podemusicais gratuitas) e publicação de livro comemoraria ser uma relevante contribuição cultural para a citivo aos 65 anos do Sinduscon-RS.
dade e uma forma de colocar na pauta das discusO principal foco da estratégia estaria centrado em
sões as melhores opções e políticas de preservação
posicionar o protagonismo do Sinduscon-RS na disda arte pública, tanto no enfoque da segurança púcussão e execução de um processo de recuperação
blica como no reconhecimento da arte como acervo
do patrimônio histórico em conjunto com as lideranda cidade e do cidadão e as medidas preventivas para
ças públicas e privadas dessa área. Seria fundamental
que não fosse perdido o vasto e valioso patrimônio
um forte trabalho de relações públicas e assessoria
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de imprensa para fomentar a informação e a
discussão do tema nos veículos de comunicação. Assim se envolveria e comprometeria a
sociedade e todos os atores envolvidos com
essa temática cultural. O mesmo valia para o
projeto musical, pois seria fundamental inserir o teatro da entidade na agenda cultural de
Porto Alegre.

O Teatro
Sinduscon-RS
foi palco de
apresentações
que mostraram
a história da
entidade e da
música brasileira
através dos
últimos 65 anos

AÇÕES DESENVOLVIDAS
Para viabilizar o projeto, foi necessário estruturar importantes parcerias. No projeto de
resgate histórico, foi firmado um convênio
com a Prefeitura de Porto Alegre, com apoio
do Ministério Público do Rio Grande do Sul.
Para a curadoria e desenvolvimento do projeto musical, foi convidado o engenheiro e músico
Augusto Franarin. Da mesma forma, a curadoria e
coordenação da publicação do livro ficou a cargo do
engenheiro, escritor e artista visual Paulo César Brasil
do Amaral. A coordenação geral do Projeto Construção Cultural passou a ser exercida pela vice-presidente da entidade, Zalmir Chwartzmann.
O orçamento de todo projeto seria de, aproximadamente, R$ 450 mil. Um valor muito alto para ser
investido exclusivamente pelo sindicato. Um projeto
de patrocínios foi idealizado, e ocorreu prontamente
o apoio institucional das empresas Cyrela Goldsztein
e Nex Group para a viabilização financeira.
O projeto foi planejado e colocado em prática
com a formação de um grupo de trabalho composto por empresas que passaram a assessorar as ações
mercadológicas. Assim, a Coordenadoria de Comunicação do Sinduscon-RS em conjunto com a MaxiMarket Gestão do Reconhecimento e a Eliana Camejo Comunicação Empresarial focaram no objetivo e
na estratégia de marketing a ser delineados.
O projeto, coordenado pela arquiteta e restauradora Verônica Di Benedetti, indicada pela coordenadoria da Memória Cultural da Secretaria de Cultura da
PMPA, propunha resgatar monumentos instalados no
Parque Farroupilha.
Os monumentos selecionados e indicados em
conjunto com a PMPA foram 12: Cabeça de Cho-

pin, Monumento a Carlos
Gomes, Homenagem a
Beethoven, Busto de Annes Dias, Busto de Licínio
Cardoso, Busto de Samuel
Hahnemann, Os Lusíadas,
Homenagem aos Mortos
em Combate ao Comunismo, Coluna Brasileira,
Obelisco da Comunidade
Sírio-Libanesa, Obelisco
da Comunidade Israelita
e Monumento ao Expedicionário.
Os critérios para sua seleção foram a localização
dentro do espaço do parque, visibilidade junto à comunidade, material constituinte (predominantemente rochas) e representatividade dentro do seu estilo
e época. Os autores envolvidos nas obras escolhidas
são de grande vulto dentro das artes plásticas, possuindo representatividade tanto regional quanto nacional.
Esse grupo de obras traduz as diferentes fases,
como o Surto Escultórico do Início do Século XX
(1901-1930); Pré-centenário Farroupilha até a II
Guerra Mundial (1931-1945); Pós-Guerra ao Regime
Militar (1946-1969); e o Surto Escultórico no Milagre
Brasileiro (1970-1979).
As ações programadas para intervenção* nos monumentos resumem-se em:
> Levantamento cadastral, em que as peças serão
fotografadas e catalogadas.
> Intervenções de limpeza, em que as peças passarão por lavagem com formulação própria. Essa
lavagem tem o objetivo de eliminar agentes de deterioração como micro e macro-organismos e eliminação de fuligens.
> Remoção de pichação e aplicação de produto
antigrafite, o que protegerá a peça de novas pichações, facilitando assim a remoção de reincidentes.
> As peças artísticas em bronze serão replicadas
em material sem valor comercial para fixação posterior.
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> As placas em bronze com identificação e frases
que foram roubadas serão reproduzidas em placas
de granito em alto relevo e fixadas aos monumentos.
> Execução de relatório final dos trabalhos realizados, constando o “antes” e o “depois”.
*Todo o processo e metodologias de intervenção técnica nos monumentos foram definidos pela Assessoria Técnica em conjunto com os órgãos públicos (SMC-PMPA).

APRESENTAÇÕES MUSICAIS
O Teatro Sinduscon-RS foi palco de apresentações
que mostraram a história da entidade e da música
brasileira através dos últimos 65 anos. A cada período
apresentado, foram destacadas as principais músicas
que fizeram sucesso.
Um grupo musical foi formado, o Sinduson, composto de engenheiros e profissionais da música. Os
espetáculos apresentaram os marcos históricos do
país, do mundo e do Sinduscon-RS, abrilhantados
com hits musicais que marcaram cada época, com
apresentações abertas e gratuitas ao público, uma
vez por mês. Para fechar o ciclo, houve uma apresentação especial para convidados, no aniversário da
entidade.
As apresentações aconteceram sempre nas primeiras quintas-feiras de cada mês, às 19h30. Os espetáculos foram divididos tematicamente. O primeiro foi “A história do Sinduscon-RS através da música”.
Na sequência, foram apresentadas as histórias do
samba e do choro e da seresta, além de apresentações de jazz e corais, com grupos convidados.
LIVRO COMEMORATIVO
O livro, com amplo registro fotográfico, conta a
história do Sinduscon-RS, marcada por franco desenvolvimento da construção civil, desde a sua fundação até o crescimento do sindicato nos últimos
anos. Justamente um período em que aconteceram
fortes políticas de financiamento, flexibilização no
Plano Diretor de Porto Alegre e importantes obras
distribuídas pelo estado do Rio Grande do Sul.
A publicação foi lançada durante a Feira do Livro
da capital, que ocorre simultaneamente com o ani-

versário da entidade, em novembro de 2014. Com tiragem de mil exemplares, produzido com capa dura
e papel cuchê, é uma obra de 160 páginas com muitas ilustrações.
RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO
O evento de lançamento do projeto contou com
a presença de lideranças públicas e privadas, convidados e jornalistas, no Teatro Sinduscon-RS. A repercussão do projeto passou a ser muito superior ao
previsto, pois os temas trabalhados – resgate do patrimônio histórico e a história do sindicato através da
música – tiveram excelente acolhida do público e de
multiplicadores de opinião.
A estratégia de comunicação do projeto foi baseada em um forte trabalho de relações públicas e de
assessoria de comunicação. Tanto os shows musicais
como a preservação dos monumentos se tornaram
importantes geradores de pauta nos veículos de comunicação, gerando dezenas de matérias, depoimentos e entrevistas em jornais, rádios, televisão e
internet, tendo o Sinduscon-RS como protagonista.
O debate sobre a manutenção do patrimônio público
passou a ter uma excelente cobertura da imprensa e
despertou a discussão sobre o assunto.
O Sinduscon-RS passou a oportunizar o debate
sobre um importante fato cultural de Porto Alegre e
do Rio Grande do Sul. A cidade e o estado foram instigados a discutir como manter os seus monumentos
e as necessidades de uma melhor preservação do
patrimônio cultural.
RESULTADOS OBTIDOS
O Projeto Construção Cultural proporcionou resultados estimulantes, sendo percebido e valorado
pela sociedade. O resultado mais recompensador
foi colocar o debate sobre importância do cuidado
e da preservação na pauta dos principais veículos de
comunicação do Rio Grande do Sul. O Sinduscon-RS, sendo protagonista nesse cenário, conquistou
ganhos intangíveis em relacionamento com a sociedade.
Apenas boas ideias não são o suficiente para que
sejam postas em prática. Elas precisam ser conta-
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giantes. O Projeto Construção Cultural contagiou
a comunidade, pois questionou sobre o papel da
sociedade na preservação da sua história por meio
da manutenção de seus monumentos. Contagiou o
público com as apresentações musicais que preencheram o teatro do Sinduscon-RS com lindas performances que, além das músicas, contavam a história
da entidade e de diferentes estilos musicais (samba,
chorinho, seresta, jazz e outras).
O projeto proporcionou entretenimento, cultura
e informação para a sociedade. As ações disponibilizadas geraram ganhos para todos os envolvidos –
comunidade, realizadores e patrocinadores. Por sua
esmerada adequação, foi recompensado com o envolvimento da sociedade, dos meios de comunicação e das lideranças públicas e privadas.
A participação do público nos eventos musicais foi
excelente e passou a colocar o Teatro Sinduscon-RS
no roteiro cultural de Porto Alegre.
O Projeto obteve o importante reconhecimento
da ADVB-RS, sendo distinguido com o Prêmio TOP
de Marketing 2014 na Categoria Cultura, como o
projeto cultural destaque no Rio Grande do Sul.
REPERCUSSÃO NA MÍDIA E NA SOCIEDADE
O Projeto Construção Cultural obteve uma repercussão muito além do previsto. A repercussão foi
imensa e passou-se a discutir também as maneiras de
melhorar a preservação e como prevenir a incidência
das depredações e do vandalismo. A comunidade se
apropriou da ideia do projeto, maximizou a sua dimensão e demonstrou a relevância da proposta inicial.
A forte aceitação da mídia por pautas sobre o resgate do patrimônio e a cobertura dos shows musicais proporcionaram um forte impacto nos veículos
de comunicação.
Dezenas de matérias em mídia impressa, nos
principais jornais do estado, proporcionaram mais

de 2.500 cm/col. publicados. Nas rádios ocorreram
mais de 50 minutos de entrevistas e comentários, e
na TV, 25 minutos – inclusive com matérias importantes nos principais programas da televisão gaúcha
(como no Jornal do Almoço, da RBS TV, por exemplo). Nos blogs e sites foram mais de 100 matérias. O
valor da mídia espontânea passou de R$ 1 milhão até
o final de setembro de 2014.
Com relação à ação de restauro dos monumentos
da cidade, este é reconhecido como um dos raros
exemplos brasileiros de interesse manifesto de uma
entidade pelo bem público.
A continuidade do Projeto Construção Cultural
está assegurada para 2015. Estão sendo avaliadas
novas ações de resgate do patrimônio público e uma
programação musical ainda mais intensa para a inserção contínua do Teatro Sinduscon-RS no cenário cultural, além de outras oportunidades que estão
sendo estudadas.
INQUIETUDE INOVADORA
O Sinduscon-RS acredita na inquietude inovadora que serve de inspiração para as corporações.
Ao investir em cultura e cumprir o seu papel como
entidade cidadã, se deparou com um caminho árduo, mas fértil. Uma estrada percorrida passo a passo, alinhando o modelo de gestão praticado com
os objetivos almejados. O Sinduscon-RS, compartilhando valores e desenvolvendo projetos com parcerias, tem provado que a inovação muitas vezes é
mais acessível do que se possa imaginar. Mas para
isso, primeiramente, é preciso acreditar numa inquietude inovadora.
Com o Projeto Construção Cultural, o Sinduscon-RS colabora para a valorização da cultura. Um projeto que, definitivamente, faz a diferença, especialmente em um país onde programas deste caráter são
mais do que bem-vindos, são imperativos.

Ricardo Antunes Sessegolo é presidente do Sinduscon-RS
Zalmir Chwartzmann é vice-presidente do Sinduscon-RS
Paulo Ratinecas é sócio-diretor da MaxiMarket Gestão do Reconhecimento

TODA VEZ
QUE OLHAMOS
PARA ESTATÍSTICAS,
QUEREMOS VER
UMA CRIANÇA
VIVENDO MELHOR.

95,1
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Educação, saúde e proteção.
Não é tão complicado melhorar a vida
de uma criança. Mas é preciso querer.
É preciso lutar por isso. Provocar a reação
da sociedade, conscientizar e mobilizar.
É isso que a Fundação Abrinq tem feito
nos últimos 25 anos. Porque só com respeito
e oportunidades vamos mudar a história
das próximas gerações.

84,6

76,6

Percentual de crianças de 0 a 3 anos fora
das creches. A taxa de cobertura em creche
no Brasil (%) é a razão entre o número de crianças
em idade escolar (de 0 a 3 anos) e o número
de matrículas nessa etapa de ensino. O gráfico
refere-se à diferença da taxa de cobertura em
creche em relação à população de 0 a 3 anos.*

2000
*Fonte: IBGE/PNAD 2013

2006

2013
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PIMPOLHO
Ricardo Brito
Gustavo Horta

DOS SAPATINHOS AO
VESTUÁRIO PARA BEBÊS
Referência no segmento infantil brasileiro e também no exterior, a Pimpolho é pioneira e líder no
país na fabricação de produtos para as primeiras fases do bebê, da primeira infância até os 3 anos.
Com mais de 10 mil pontos de venda no país e exportando para mais de 40 países, a empresa, que
começou com a produção de sapatinhos e meias com sola, entrou no ano passado no segmento
de vestuário, com a produção de bodies, luvinhas e gorrinhos para os petizes.

A Pimpolho produz diariamente 20 mil pares de
sapatinhos. Cerca de 10 milhões de unidades de diversos itens, como acessórios e brinquedos, são comercializados por ano. São lançadas duas coleções
por ano (primavera-verão e outono-inverno). Calçados, brinquedos, puericultura, vestuário (bodies para
bebês) e acessórios (meias tradicionais e com sola),
kits de presentes com luvinha e gorrinho e outros somam mais de 180 modelos.
A Queropé, marca do Grupo Pimpolho, também
conta com criações para crianças de 3 a 8 anos.
Os diferenciais de cada produto refletem nos resultados da marca. Em 2014 a Pimpolho atingiu 21%
de aumento no faturamento sobre 2013, que já havia
registrado crescimento de 26% em relação a 2012.
A previsão de faturamento do Grupo Pimpolho para
2015 é de R$ 140 milhões. Nossa expectativa é crescer sempre mais, focando em inovações, mas sempre com estabilidade e maturidade. Também acreditamos na força da melhora contínua do atendimento
tanto para lojistas quanto para os consumidores finais.
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TECNOLOGIA E DESIGN
um mercado consumidor
A linha Colorê
O design dos produtos Pimpolho é desencada vez mais exigente e infoi
desenvolvida,
volvido por uma equipe especializada de esteressado em alta qualidade.
especialmente,
tilistas, que está em permanente sintonia com
Manteremos o forte posias novidades apontadas pelos mercados nacionamento de atenderpara as mães
cional e internacional, por meio de pesquisas
mos todas as fases do bebê
que
desejam
técnicas de novos materiais, estilos e tendênde 0 a 3 anos. No âmbito
praticidade
e
cias. Na fase de produção dos calçados, tudo é
dessa expansão, em 2015
elaborado com materiais macios, leves e flexívenderemos 15 milhões de
conforto. Ela foi
veis para o total conforto das crianças.
unidades de produtos para
produzida
com
Os brinquedos e acessórios infantis que,
bebês, entre sapatos, meias,
material
leve,
junto com os calçados, compõem o mix de
brinquedos, chinelos, bolsas
produtos comercializados pela Pimpolho,
maternidade, bonés, meias
maleável, lavável
também são itens que proporcionam satisfacom sola, copinhos, pratie
macio
ção aos pequeninos. Para isso, a marca lança
nhos e vestuário. Continuamão de tecnologia avançada e de um rigoroso
remos com um excelente
controle de qualidade. Os produtos possuem o
crescimento sem perdercertificado ISO 9001 do Sistema de Gestão da Quamos a qualidade e o atendimento rápido ao cliente.
lidade (SGQ) e o selo IBTeC (Instituto Brasileiro do
A Pimpolho ingressa na área têxtil com um canal
Couro, Calçado e Artefatos). Além disso, todos os
de distribuição integrado e eficiente, pontos de vabrinquedos são certificados pelo Inmetro.
rejo que já conhecem a alta qualidade da marca no
setor calçadista. Uma pesquisa de mercado identifiLANÇAMENTOS
cou esse potencial. Essa análise aponta que as mães
A Pimpolho se reinventa constantemente em busquerem praticidade nas peças para o dia a dia, uma
ca de novas alternativas para atender às necessidades
agilidade que também é notada nas experiências de
das famílias na hora de cuidar dos pequenos. Após
compra. A jornada dupla das mulheres contemporârealizar pesquisas de mercado, a marca identificou
neas faz com que elas busquem um ponto de venda
que diversas mamães estão em busca de peças prátimultifuncional; na mesma loja, já querem atender tocas e com estampas lisas que permitem várias comdas as necessidades em termos de roupas e calçados
binações ao vestir os bebês.
para os pequenos.
O resultado disso foi o desenvolvimento da sua
A linha Colorê apresenta criações em cores que
primeira linha de vestuário. Trata-se da coleção de
remetem às guloseimas apreciadas pelas crianças.
bodies, que traz muito conforto, estilo e ainda faciDesenvolvida especialmente para as mães que deselita a troca de fraldas dos pequeninos. Especialmenjam praticidade e conforto, a linha foi produzida com
te criadas para bebês de 0 a 12 meses, as peças são
material leve, maleável, lavável e macio, que não resdesenvolvidas com malha 100% algodão e fio pentringe a evolução dos pezinhos. Além disso, tem um
teado, que proporciona toque suave, aveludado e
aroma que remete aos sabores típicos da infância.
macio, e se revelam indispensáveis no guarda-roupa
dos recém-nascidos. A coleção contempla mangas
PONTOS DE VENDAS E GRANDES FEIRAS
regata, curta e longa e cores lisas e estampadas.
No Brasil, são mais de 10 mil pontos de venda atiA chegada da Pimpolho ao segmento de vestuário
vos em todos os estados. No exterior, a empresa está
infantil é no momento um dos pontos altos da emprepresente em mais de 40 países com seu amplo mix
sa. Nosso plano de expansão é ambicioso, mas estáde produtos. O e-commerce B2B (www.lojistapimvel; alia a tradição de 53 anos da empresa ao fôlego de
polho.com.br) é voltado para o atendimento de lo-
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jistas e disponibiliza todo o portfólio da marca, que
inclui mais de 500 produtos, com pronta-entrega.
Para apresentar o seu portfólio, a Pimpolho marca
presença em grandes feiras do segmento em diferentes regiões do país. Destaque para a Couromoda, Francal e FIT 0/16 – Feira Internacional do Setor Infanto-Juvenil/Teen/Bebê –, realizadas em São
Paulo (SP); e SICC – Salão Internacional do Couro e
do Calçado, em Gramado (RS). Além disso, a marca
participa da Feira IFLS, na Colômbia. Os eventos de
negócios são oportunidades para a marca se aproximar ainda mais de lojistas e representantes.
Com participação ativa nas grandes feiras do Brasil, a Pimpolho reforça seu dinamismo. A feira é a
oportunidade ideal para reforçar o relacionamento
de nossos representantes com os varejistas, conquistar novos canais e também compartilhar experiências
e visões, com vistas a traçar as metas para o futuro.
EXPORTAÇÃO
Totalmente adaptada às exigências do mercado
externo, a empresa exporta seus produtos desde
1995 e já atende mais de 40 países. São números que
crescem a cada ano e que mostram a dimensão da
capacidade e do porte da Pimpolho. Para atender ao
mercado com excelência, os produtos para exportação são adequados às normas de cada país, cumprindo rigorosamente as documentações, etiquetas
e os certificados solicitados.
A empresa também proporciona ao cliente no exterior a facilidade de receber a mercadoria, mesmo
sem a existência de um distribuidor local. Isso porque
conta com apoio operacional em todas as fronteiras
do Brasil e apoio logístico marítimo, aéreo e terrestre.
Dessa forma, o cliente pode acompanhar seus pedidos desde a produção até a entrega no destino final.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
A Pimpolho investe no crescimento pessoal e profissional de seus colaboradores, com treinamentos e
cursos de capacitação, além de incentivar o voluntariado, realizando campanhas em prol de entidades
beneficentes, principalmente as situadas na região
em que a empresa está inserida.

Além da parceria com a Associação Capixaba
Contra o Câncer Infantil (Acacci), a Pimpolho realiza
ações voltadas para a promoção da saúde de seus
funcionários. A campanha contra o câncer de colo
de útero e o de mama é um exemplo. As colaboradoras da empresa passam por consultas e exames e, se
detectado algum sintoma, são encaminhadas a um
especialista.
A empresa também faz parte do Programa Menor
Aprendiz, lançado pelo governo federal, por meio do
qual adolescentes participam de cursos no Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-ES).
PROJETOS
A Pimpolho apoia projetos de referência, como o
CineMaterna, que consiste em promover sessões de
cinema para mamães acompanhadas por seus bebês, proporcionando bons momentos em família; e
os melhores cursos de gestantes do país, encontros
que são oportunidades de identificar as principais
necessidades e preferências das mães que estão se
preparando para a chegada do bebê.
MARKETING E COMUNICAÇÃO
Anualmente, a Pimpolho desenvolve planejamentos de marketing para programar os investimentos
em publicidade. Os canais de comunicação da marca contemplam o site www.pimpolho.com.br, perfis
e páginas no Facebook, Twitter, Instagram e Pinterest, canal no YouTube e o Blog Carinho a Cada Passo
(www.carinhoacadapasso.com.br).
Em 2015 o blog da marca completa quatro anos.
Ele foi reformulado para facilitar ainda mais a navegação dos usuários que buscam informações de nutrição, comportamento, diversão, moda e saúde. O time
de colunistas também foi renovado para a abordagem
de novos temas relacionados ao universo infantil.
HISTÓRIA
A Pimpolho nasceu do objetivo de um casal empreendedor, José Tavares de Brito e Nilza Vieira de
Azevedo. Ela, secretária do Clube Militar e ele representante de vendas da Tecidos Matarazzo. A ideia de
montar um comércio surgiu para que seu José fi-
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casse mais tempo próximo da família. Assim, o casal
montou um pequeno atacado na garagem da casa.
Entre os produtos, vendiam-se shorts, soutiãs, meias,
sapatinhos de nylon e cuecas.
Entre os produtos oferecidos, o que mais se destacava era um sapatinho para bebês, feitos em espuma, nas cores branca, rosa e azul. Apesar de bonito,
o sapatinho apresentava um pequeno defeito. Ficava
todo manchado de amarelo em pouco tempo de uso.
O senhor José foi então até a fábrica, instalada em
São Paulo, no bairro de Pinheiros. Chegando lá, o futuro fundador da Pimpolho conheceu o dono da fábrica e apresentou algumas sugestões para melhorar
o produto e aumentar as vendas. O dono da fábrica
percebeu o seu talento e lhe ofereceu sociedade na
fabricação de calçados infantis. O casal não aceitou,
mas o convite aguçou o espírito empreendedor de
ambos. Assim, dona Nilza e o senhor José montaram
uma fábrica de cuecas para adultos. Essa fábrica não
teve o sucesso planejado. Por isso, o casal decidiu investir no item que mais fazia sucesso quando tinham
aquele pequeno atacado: os sapatinhos infantis.
A escolha do nome para batizar a fábrica surgiu
da história dos três porquinhos. Na edição que dona
Nilza tinha em casa, os porquinhos eram chamados
de pimpolhos. O interesse levou-a a procurar o significado no dicionário: broto da videira e criança pequena. Assim, nasceu a Pimpolho.
No início, ocorreram dificuldades. O casal ainda
não dominava completamente a técnica de confecção dos sapatinhos, e alguns acabamentos especiais
não saiam com a precisão necessária. Dona Nilza foi
para o Rio de Janeiro, onde se empregou em uma
fábrica de calçados infantis. Em duas horas, ela ob-

Ricardo Brito é diretor comercial da Pimpolho
Gustavo Horta é CEO da Pimpolho

servou todo o passo a passo, e daí a produção deslanchou.
Sábados, domingos e feriados a fábrica de sapatinhos funcionava a todo vapor, sem parar, somente
pelas mãos de Dona Nilza e do senhor José. Os sapatinhos da recém-criada Pimpolho tinham boa aceitação no mercado devido ao excelente acabamento.
As referências dos calçadinhos recebiam números e
também nomes de passarinhos como Sabiá, Andorinha, Juriti, Cotovia e Pintassilgo.
A ideia dos nomes agradava os clientes e facilitava
no fechamento do pedido. Dentro da fábrica, Dona
Nilza fiscalizava pessoalmente a fabricação manual
desses sapatinhos, sempre feitos com muito capricho e carinho.
A prioridade dos fundadores da Pimpolho era dar
responsabilidade aos filhos, com ênfase na educação. A segunda geração da empresa estava sendo
lapidada e, por isso, tinha que estudar e fazer cursos.
Eles deveriam estar aptos para assumir o negócio da
família quando chegasse a hora. Os filhos sempre estiveram dentro da fábrica fazendo tarefas individuais
de forma colaborativa. Os mais velhos assumiam tarefas maiores, enquanto os mais novos ajudavam em
outras de menor responsabilidade.
A fábrica começou dentro da casa, no quintal da
família. Com o decorrer dos anos, a empresa foi
crescendo e tomou todo o terreno da casa. Foi preciso terceirizar o serviço com a contratação de diversas costureiras para produzir os sapatinhos. Passados
alguns anos, os negócios continuaram andando bem
e, em meados de 1978, a Pimpolho se transferiu para
o endereço atual, à rua Valdino Vieira, 153, no bairro
da Glória, em Vila Velha (ES).

NOTÍCIAS QUE
VALEM DINHEIRO!
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cases & causos
Décio Clemente

Atua na área de marketing há mais de 30 anos e é colunista da rádio Jovem Pan de São Paulo.

Fogos de artifício
Em 2010 fui convidado a fazer um evento para uma
grande empresa multinacional – uma experiência com
futebol, que é minha especialidade. O próprio presidente da empresa, que me conhecia bem, obrigou a sua
área de marketing a fazer o evento comigo. Isso gerou
um enorme ciúme na jovem diretora de marketing. Por
isso, tomei todos os cuidados para nada sair errado. Se
o evento tivesse sucesso, eu poderia fazer muitos outros. O cliente era grande, mas, por outro lado, o clima
implantado pela tal diretora era de terror.
Ela não se conformava em ter que engolir um amigo
do presidente para fazer um evento que era dela. Portanto, se houvesse algum erro, eu estaria perdido. Seria
a chance de a chata do marketing me dar um caprichado pontapé no traseiro.
Chegou o grande dia. Pela manhã, no aeroporto, recebemos todos os convidados e os levamos para um
hotel 5 estrelas. O presidente da empresa lhes deu as
boas-vindas, e a maquiavélica diretora fez a apresentação com muita má vontade.
Como ela queria me queimar, disse que o evento estava “cheio” de detalhes: teria ex-jogadores da Seleção,
gravação profissional, exibição dos melhores momentos das partidas etc. Ela inventou que no final aconteceria um grande show de fogos de artifício. Nessa hora eu
gelei, pois ninguém da empresa havia me encomendado fogos de artifício; pelo menos eu não me lembrava
disso e fiquei preocupado.
Quando rumamos para o estádio, em ônibus especiais, eu disse para a megera que não teríamos os fogos
de artifício, pois isso não tinha sido combinado e, naquela altura do campeonato, um fim de tarde de sábado,
não daria mais tempo de providenciá-los, já que todas as
lojas do ramo estavam fechadas. A raivosa diretora simplesmente sentenciou: “Você não é o bom? Se vira!”.
Por celular, chamei meu filho Rafael, que chefiava

toda a produção. Perguntei se tínhamos previsto os tais
fogos de artifício. Ele respondeu que ninguém havia
pedido isso e que não daria mais tempo para comprar.
Voltei a falar com a tal diretora, para informá-la sobre o
assunto. A arrogante, virando as costas, respondeu: “Eu
quero fogos no final, já disse ao presidente que tinha
lhe pedido!”.
Ou seja, era uma belíssima de uma filha da mãe.
Preocupado com o problema que teríamos, toquei o
evento pensando em uma maneira de, no fim, justificar
a ausência dos fogos. Não sabia o que fazer.
Mas um milagre aconteceu na hora da entrega da
taça aos campeões. De uma hora para a outra, do lado
de fora do estádio começaram a estourar fogos de artifício que se viam claramente de dentro do campo. Foi
uma coisa maravilhosa.
Pensei que alguém da minha equipe havia conseguido a façanha de comprar, montar e estourar os fogos
na hora certa. Para esnobar, olhei nos olhos da megera
e perguntei a ela, na frente do presidente, se tinha gostado dos fogos. Muitíssimo mal-humorada, ela respondeu que tinha achado bom. O presidente disse: “Como
bom? Foi maravilhoso, um encerramento apoteótico. O
Décio é um craque!”.
A diretora babava de raiva.
Quando fui falar com os membros de minha equipe
para agradecer o feito, eles, espantados, juraram que
não tinham nada a ver com aquilo. Haviam pensado que
eu é que tinha conseguido os fogos. Fui então perguntar a um dos seguranças do estádio, que respondeu: “Os
fogos? Isso é coisa dos traficantes da favela do Fundão
do Estádio. Eles costumam chamar os fregueses com
esses fogos. É a senha para dizer que a polícia acabou
de se mandar de lá”.
Fiquei gelado. Parei de esnobar a diretora e nunca
mais toquei no assunto.

INSIGHTCase Studies

março/abril 2015

64

Aos autores e colaboradores
Case Studies – Revista Brasileira de Management, publicação com arbitragem eminentemente prática, está orientada para
veicular as novas experiências, tecnologias e processos gerenciais desenvolvidos nas organizações. Seu objetivo é funcionar
como fórum editorial permanente para a troca de conhecimentos e reciclagem de alto nível na área empresarial, por meio
de estudos e ensaios multidisciplinares. Em seus artigos, assinados por dirigentes empresariais, técnicos e consultores, serão
contemplados trabalhos criativos, pioneiros ou inovadores desenvolvidos dentro das suas próprias organizações ou por elas
expressamente autorizados.
Embora o tema seja da livre escolha do autor, sugere-se que o trabalho venha estruturado a partir de um diagnóstico ou
explicitando as causas que originaram o experimento; recomenda-se a descrição do seu desenvolvimento, as dificuldades enfrentadas para a implementação e uma conclusão, com os resultados alcançados, mesmo parciais, no caso de o trabalho não
estar finalizado. Sugere-se também que, se possível, sejam apresentadas medidas quantitativas, de forma a melhor ilustrar o case.
Todos os trabalhos enviados para Case Studies serão analisados à luz da linha editorial da publicação, que visa a manter um
nível elevado dos textos.
Orientação Básica
> Cada artigo enviado deverá conter, além do(s) nome(s) do(s) autor(es), sua qualificação e atividade profissional, telefone e
e-mail. Não serão publicados trabalhos com codinomes.
> O espaço de cada case na revista ficará a critério do editor, mas recomenda-se o envio de textos com o mínimo de dez páginas, totalizando cerca de 21 mil caracteres, excluindo gráficos e tabelas.
> Os cases devem ser enviados, preferencialmente, por e-mail para o seguinte endereço: joao.penido@insightnet.com.br.
Os contatos com o editor podem ser feitos através do telefone (21) 2509-5399.
> Todas as ilustrações (gráficos, tabelas, figuras scaneadas, desenhos etc.) deverão vir em programas compatíveis com a linha
PC, como PowerPoint, Microsoft Graph, CorelDraw, Illustrator, Photoshop etc. Case Studies reserva-se o direito de eliminar as
ilustrações que não puderem ser reproduzidas com qualidade.
> Tabelas, gráficos e figuras deverão ser enumerados e identificados no texto.
> Cada autor receberá, gratuitamente, 10 exemplares da edição que contiver seu artigo publicado.
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